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Dünya; ellerini kirletmekten korkmayanlar, iş
geleneklerinden kopamayanlar ve çalışmalarıyla
yeniye ilham verenler sayesinde şekilleniyor.
Fiat Professional ve Ducato da profesyonellerden
ilham alarak ustaca üretiliyor. İşimizi daha doğru ve
daha kolay yapmak için varız.
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Her bir Ducato, sahibinin iş alanında en
iyi olması için üretilir. Uygun çözümler ve
güvenilirliğiyle sınıfında ön plana çıkıp,
sizi ve işinizi ileriye taşıyacak bir iş
ortağına dönüşür. Onunla işinizi daha
kolay yapmaya ve başarmanın haklı
gururunu yaşamaya hazırsınız demektir.

Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

Ducato Kamyonet, sınırsız kullanışlılığı, kalitesi ve
teknolojisi ile işinizi büyütmenizi vaat ediyor.
Kullanıcısına kolaylıklar sunan ve her tür kullanım
tipine özel kasa seçenekleriyle Türkiye'nin en geniş ve
verimli kamyonet ailesi.
İşte tüm bunlar, Ducato Kamyonet’i her tip taşımacılık
için ideal araç yapıyor. Ducato Kamyonet ideal ortağınız.

2.400 KG

ARKA AKS KAPASİTESİ
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

2. 100 KG

ÖN AKS KAPASİTESİ

*4 farklı kasa uzunluğu
*5 farklı model
*Arka aksta 2.400 kg
taşıma kaasitesi

SERİ
Tek Kabin
Çift Kabin
Şasi

İşiniz ne olursa olsun, bu hayatta size yardımcı olmaya
hazır bir Ducato Kamyonet mutlaka var. Ducato
Kamyonet’in tek kabin, çift kabin ve şasi versiyonlarından
birini seçebilir ve “İşte bu” dediğiniz modeli yeni iş
ortağınız yapabilirsiniz. 5 farklı versiyonu ve Multijet
motoru ile Ducato Kamyonet, 30 yılı aşan süredir olduğu
gibi, gelecekte de tedarikçilerin en sevdiği hafif ticari
araç olma unvanını hiçbir rakibine kaptırmamaya
kararlı.
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2800DC
3250M

Ducato Kamyonet kullanışlılığı ile işinize sınırsız bir
destek sağlamak amacıyla tasarlandı. Örneğin, 4 farklı
uzunlukta kasa boyu ile seçeneklerinizi genişletiyor.
Multijet motoru ile daha az yakıtla her şartta en iyi
performansı sunuyor.
7 kişiye varan yolcu taşıma kapasitesi ve 5 farklı tip
versiyonu ile alışılagelen standartları çok daha
yükseklere taşıyor. Ön oturma bankında yer alan ve
masaya dönüşebilen orta koltuk mekanizması ise
işinize daha fazla yer açıyor.

2800S
Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

Ducato Kamyonet, düşük işletme masraflarının yanı
sıra donanımı ve teknolojisiyle işinize iş, gücünüze güç
katmak üzere hizmetinizde.
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Uzunluk
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Yükseklik
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Ducato Kamyonet'te 3 farklı aks mesafesi (3000 ile
4035 mm) ve 4 farklı şasi uzunluğundan işinize uygun
olanı seçme imkânına sahipsiniz.
Ask mesafeleri

4035

3450

3000

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

STİL VE
FONKSİYONELLİK
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Alanındaki 30 yıllık tecrübesi ve son nesilde yapılmış
olan 10,5 milyon km'den fazla deneysel testler
sayesinde Ducato Kamyonet, kalite, sağlamlık ve
güvenilirlik çıtasını yeni bir seviyeye çıkardı. Aracın
tüm ana bölümlerinde mühendisliğin ve tasarımın
etkileri göze çarpıyor. Ducato Kamyonet'te gövde ve
hareketli parçaların sağlamlık, dayanıklılık ve
güvenilirliği artmakla kalmadı, aynı zamanda
süspansiyonlar da gürültüyü zaman içinde en aza
indirecek şekilde geliştirildi. Performansı ve
dayanıklılığı artırılan fren sistemi, aynı zamanda
gürültüyü azaltacak şekilde tasarlandı.
Yeni pedal ünitesinin önceliği ise sürücünün
zahmetini azaltmak ve konforu çok daha ileri
taşımak. Debriyaj ömrü, daha ağır yükleri kaldırmak
üzere hissedilir şekilde uzatılan Ducato Kamyonet,
böylece servis masraflarını da minimuma indiriyor.
Ducato Kamyonet ve onun yeni stili, sağlamlık ve
güvenilirlik alanlarında rakiplerinin çok daha
ötesinde. Taşımacılıkla uğraşanların çok iyi bildiği
gibi, bir ticari aracın gerçek performansının sırrı,

GELİŞTİRİLMİŞ
DEBRİYAJ

SAĞLAM YAPI

onun kullanışlılığına gösterilen özende saklı. İşte
Ducato Kamyonet de farkını böyle ortaya koyuyor.
Detaylarda saklı kolaylıklarıyla kullanıcılarının tüm
beklentilerine cevap veren Ducato Kamyonet,
kızaklar üstüne konumlandırılmış yenilikçi ön
farlarıyla, lambaların daha kolay değiştirilmesini
sağlıyor. Ön camın altındaki yeni panel ise motor
bölümünü çevresel etkilerden koruyor.
Detaylara gösterilen özen, yıllar boyunca aynı
kalitede kalması için UV ışınlarına karşı bir koruma
sağlayan yeni özel beyaz boya seçeneğiyle de fark
ediliyor.
Bunların tümü ve çok daha fazlası, sınıfında en iyi, en
değerli ve en güvenilir kamyonetin Ducato Kamyonet
olduğunun garantisi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ FREN SİSTEMİ

DAHA KONFORLU PEDAL
ÜNİTESİ

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Ducato sınıfının en düşük yakıt tüketim oranına sahip araçtır. Çünkü arkasında yüksek güvenilirlik ve dayanıklılığa sahip büyük silindir
hacimli endüstriyel motoru bulunmaktadır. Ducato’nun Euro 6D motor seçeneği ile birlikte yapılan geliştirmelerle performansı
artmıştır. 140 HP 350 Nm torka sahip motor seceneği manuel şanzıman ile sunulmaktadır. 140 hp Multijet2 ile Ducato düşük devirlerde
yüksek tork sağlayabiliyor. Bu da her koşulda yola devam etmenize imkân sunuyor.

DAHA FAZLASI
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140 MultiJet2
Silindir Hacmi (cm3): 2287
Motor Gücü: 140 HP (103kW) @3.500 rpm
Tork: 350 Nm @1.400-2.500 rpm
Enjeksiyon: Değişken geometrili
turboşarj ve intercooler ile Common Rail
Tür: Dizel, sıralı 4 silindir
Emisyon seviyesi: Euro 6d-TEMP
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Önünüzdeki yol ne olursa olsun, Ducato’nun motorları
işin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm güce ve
verimliliğe sahiptir. En yeni nesil Multijet2 dizel motorlar
maksimum güç ve minimum emisyon için gelişmiş
çözümler sunuyor.
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Her çalışan için, elinin altındaki aletleri, araçları basit ama
verimli şekilde kullanabilmesi son derece önemlidir. Ducato
Kamyonet’in yolcu bölümü onun gerçek kontrol merkezidir.
Tüm bilgi ve eğlence aygıtları, güvenlik ve sürüş yardım
sistemleri sürücü koltuğundan rahatça ulaşılabilecek
şekilde konumlandırılmıştır.

Ducato Kamyonet’te isteğe bağlı
alınabilen ön paneldeki klima çalışırken
soğutmalı bölmede yiyecek ve
içeceklerinizi muhafaza
edebiliyorsunuz.

Bluetooth radyo, istediğin müziği USB girişi sayesinde en
sık kullanılan multimedya formatlarında dinlemeni sağlar.
Çok Fonksiyonlu Doküman Taşıyıcı, Ducato Kamyonet’in en
çarpıcı özelliklerinden biri. Benzersiz tasarımı, tüm akıllı
telefonları, 10” ölçüsünde ekrana sahip tablet bilgisayarları,
hatta farklı ölçülerde kâğıtları bile tutabiliyor.
Ofisinizi her yere beraberinizde götürebileceğiniz bu
ayrıcalık, aracınıza fark, işinize rahatlık katıyor.

Çok Fonksiyonlu Doküman Taşıyıcı*

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Yokuş aşağı sürüşü %50'ye varan yokuşlarda
fren pedalını veya gaz pedalını kullanmadan
yapmanıza olanak tanır, böylece tüm
dikkatinizi direksiyona odaklayabilirsiniz.
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Sistem acil durumlarda, örneğin yolda
olabilecek beklenmedik bir engelden
sakınmak üzere yapılan ani dönüş
manevralarında, aracın dengesini koruyarak
yolda tutmak üzere devreye girer. Yanal
hızlanma, sürat, direksiyon hâkimiyeti ve açısı
gibi değerleri işler ve gerektiğinde sürüş
torku ve fren sistemine müdahale ederek
aracın dengesini en iyi seviyeye getirmeye
çalışır. Sistem, Yük Dağılımı Kontrol Sistemi
(LAC), Savrulma Azaltıcı (ROM), Antipatinaj
Sistemi (ASR), Motor Fren Torku Düzenleyici
(MSR), yokuşta kalkışlarda kaymayı önleyen
Hill Holder ve Fren Destek Sistemi HBA
fonksiyonlarını içermektedir. (Standart)
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Savrulma riskinin daha fazla olduğu
durumlarda
ESC
sisteminin
yeni
yardımcısı. (Standart)
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Görüşün kötü olduğu hava şartlarında dahi
aracın şeridinden çıktığını saptayan sistemdir.
Tehlike yaratan durumlarda sesli ve görüntülü
bir sinyal sürücüyü uyarır.
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Bu sistem araç içi kamerayı kullanarak hız
limiti ve sollama işaretlerini önceden algılayıp,
ön paneldeki ekrana aktararak sürücüye
destek olur.
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Bu sistem ön farların yanmasını ve sönmesini
kontrol eder. Karşıdan gelen araçları otomatik
olarak tanıyarak, gece sürüşlerinde görme
kapasitesini artırırken ışık parlaması riskini
aza indirir.
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Ducato Minibüslerde maksimum koruma ve
verimlilik için ön sis farları ön tamponun alt
kısmına yerleştirilmiştir.

Yokuşta aracın arkaya kaymasını önlemek
üzere, el freni çekmeye gerek kalmadan
frenleme yapar. (Standart)
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Ducato Kamyonet her koşulda emniyetli yolculuk
yapmanızı sağlayan güvenlik özelliklerine sahip. Şimdi
gelin bu güvenlik özellikleri ile tanışın.

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

ESC sistemine entegre olan Yük Dağılımı
Kontrol Sistemi yolculuk esnasında aracın
özellikle toplam ağırlık ve ağırlık merkezi
anlamında yük durumunu belirler. Bu
parametrelere dayanarak ABS, ASR ve
ESP fonksiyonlarına daima ve mümkün
olduğunca etkili olmaları için yeni değerler
hesaplayarak müdahale eder. (Standart)

Yağmurun yoğunluğuna göre silecekleri
çalıştırır ve hızlarını ayarlar. Alacakaranlık
sensörü ise dışarıdaki ışık yetersiz hale
gelince otomatik olarak kısa farları yakar.
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Detaylar için bir sonraki sayfaya bakınız.
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Tüm bu güvenlik özellikleri, sizi ve işinizi tehlikeye sokan dış
etkenlerden uzaklaşmanızı sağlar ve ağır kaza riskini azaltarak yola
odaklanmanıza yardımcı olur. Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Kör Nokta
Uyarı Sistemi ve Güvenli Sürüş Paketi bu araçlarımızda opsiyonel
olarak sunulmaktadır.

&
(<Ï

Ducato’da, etrafınızda olup bitenler hakkında sizi bilgilendirecek ve
uyaracak sensör teknolojilerini içeren yenilikçi Gelişmiş Sürüş Yardım
Sistemleri (ADAS) sunulmaktadır. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kör
Nokta Uyarı Sistemi önünüzde olmasalar bile araçları, tehlikeleri
veya engelleri algılar. Güvenlik ve rahatlık açısından sınıfında her
zaman öncü olan Ducato’da, Güvenli Sürüş Paketi 360 derecelik bir
koruma sağlar. Güvenli Sürüş Paketi; Şerit Takip Sistemi, Çarpışma
Önleyici (AEBS), Yağmur ve Karanlık Sensörü, Trafik İşareti ve Uzun
Far Tanıma Sistemi’nden oluşuyor.
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Sistem, yaklaşmakta olan ancak
dikiz aynalarının kör noktasında
kaldıkları için görülemeyen araçları
tespit etmek için (arka tamponun
içine
yerleştirilmiş)
radar
sensörlerini kullanır. Sesli uyarılar
ve yan aynalarda aydınlatmalı
simgeler ile sizi bilgilendirir.

Gün içerisinde yolunuzun üzerinde ya da etrafınızda sizi bekleyen
tehlikeler olabilir. Bu yüzden yükünüzü taşımaktan daha fazlasını
yapan bir araca sahip olmanın zamanı gelmedi mi?
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Çarpışmayı önlemek veya çarpışma
şiddetini azaltmak için tasarlanmış
entegre bir sistemdir. İlerideki
engelleri algılar ve çarpışmanın
kaçınılmaz olduğunu tespit ettiğinde
sürücüyü uyararak otonom acil
durum frenlemesini devreye sokar.
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Arka çaprazdan yaklaşan araçları
tespit etmek icin kullanılan radar
sensörleri
vasıtasıyla
geriye
manevralar sırasında kazaları
önlemeye yardımcı olur.
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U Z A K TA N KO N T R O L
Aracınızın bagajını ve kapılarını istediğiniz yerden,
istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.
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A R ACI M N E R E D E ?
Aracınızın konumunu istediğiniz yerden görebilir, yol tarifi alıp

DAHA FAZLASI

aracınızın konumuna rota oluşturabilirsiniz.

ÇE K İ L M E U YA R I S I
Aracınızın anahtarsız bir şekilde konumu değiştiriliyorsa,
örneğin çekiliyorsa telefonunuza bildirim gelir.
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HIZ VE MESAFE LİMİTİ

Aracınız sizde değilken hız ve mesafe limitini ayarlayabilirsiniz,
limitlerin dışına çıkıldığında telefonunuza bildirim gelir.

Yol arkadaşım connect Ducato Kamyonet modelimizde
opsiyonel olarak tercih edilmektedir.

AMBULANS
Hava yastıklarının açılması halinde Müşteri İlgi Merkezi
müşteriye ulaşır ve talep halinde ücretsiz ambulans gönderir.

FIAT'INIZA
KURALIM

S Ü R Ü Ş TAVS İ Y E S İ
Yolculuklarınızın detaylarını inceleyebilir, sürüşünüzü iyileştirecek

TELEFONUNUZA
İNDİRİN

öneriler alabilir, rotanızı takip edebilirsiniz.

OTOMOBİLİNİZE
BAĞLANIN

A R AÇ İ K A Z B İ L D İ R İ M L E R İ
Araç gösterge panelindeki tüm uyarı lambalarının ne anlama
geldiğini ve ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.

G E ÇM İ Ş S E R V İ S İ Ş L E M L E R İ
Geçmiş servis işlem kayıtlarını inceleyebilir, servis yeri,
saati, ücreti ve servis danışman bilgilerini görebilirsiniz.

K A M PA N YA L A R
Size özel kampanya ve hatırlatmaları
detaylarıyla görebilirsiniz.

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

DONANIMLAR

Teknik özellikler
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PRWRUNRQWUROQJHUHNLUVH\HQLOHQPHVLQL)LDW<HWNLOL6HUYLVOHULQGH
\DSW×UDELOLUKHPLüoLOLNYHSDUoDJDUDQWLVL\OHKHPGHX]PDQ
SHUVRQHOOHULPL]OHDUDF×Q×]×LONJQNKDOLQHJHWLUHELOLUVLQL]
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$FLO<RO<DUG×P(NVWUDLOH)LDW·×Q×]JDUDQWLG×ü×QDo×NP×üROVDGD\RO
\DUG×P×oHNLFLKL]PHWLLNDPHDUDoYHGDKDELUoRNKL]PHWWHQFUHWVL]
\DUDUODQDELOLUVLQL]

<HGHN$UDoLOH)LDW·×Q×]×D\Q×JQLoLQGHWHVOLPHGHPHGLùLPL]
PHNDQLNLüOHPOHULQL]GHFUHWVL]\HGHNDUDoVHUYLVLPL]GHQ
ID\GDODQDELOLUVLQL]

/3*'|QüPLOHDUDF×Q×]×Q)LDW<HWNLOL6HUYLVOHULQGHJYHQOLELU
üHNLOGH/3*G|QüPQJHUoHNOHüWLUHELOLUJDUDQWLVLER]XOPDGDQ
HNRQRPLNYHoHYUH\HGX\DUO×VUüQNH\ILQL\DüD\DELOLUVLQL]

<DN×W*YHQFH6LVWHPLLOHDNDU\DN×W×Q×]×VUHNOL2SHW
LVWDV\RQODU×QGDQDODUDNDNDU\DN×WWDQND\QDNODQDELOHFHN
KDVDUODUDNDUü×RQDU×PPDOL\HWOHULQGHQNRUXQDELOLUVLQL]

%DN×P3DNHWLLOH)LDW·×Q×]×QJHOHFHNWHNLSHUL\RGLNEDN×PODU×Q×
üLPGLGHQLQGLULPOLRODUDNVDW×QDODELOLURODV×HQIODV\RQYHIL\DW
DUW×üODU×QGDQNRUXQDELOLUVLQL]

MIUTEXGFQNWFGRQ[CMÖVKNGXGTKNOKĊVKT
;QNFWTWOWVTC¿MUTĊĊGMNKJCXCĊCTVNCTÖFQPCPÖONCTCMUGUWCTNCTRQTVDCICL{\GNGMKROCPNCTXGQVQOQDKNKPFWTWOWPCDCĉNÖQNCTCMIGTnGM[CMÖVVMGVKOKVGUV
FGĉGTNGTKPGI{TGHCTMNÖNÖMI{UVGTGDKNKT
)LDW.DVNR·\ODDUDF×Q×]GDROXüDELOHFHNWPKDVDUODU×QJYHQFHDOW×QD
DO×QPDV×Q×YH)LDW<HWNLOL6HUYLVOHULQGHRULMLQDO\HGHNSDUoDYHX]PDQ
LüoLOLNJYHQFHVL\OHRQDU×OPDV×Q×VDùOD\DELOLUVLQL]

2QOLQH5DQGHYXLOHZHEVLWHPL]GHQUDQGHYXDODUDNLüOHPWDOHSOHULQL]L
VHUYLVGDQ×üPDQODU×P×]DVHUYLVWHEHNOHPHGHQK×]O×FDLOHWHELOLUVLQL]

$FLO<RO<DUG×PODVH\DKDWKDOLQGH\NHQDUDF×Q×]ODLOJLOLEHNOHQPHGLNELU
GXUXPODNDUü×ODüW×ù×Q×]GDKDWW×P×]×DUD\DUDNFUHWVL]\RO\DUG×P×
oHNLFLYHGDKDELUoRNKL]PHWWHQ\DUDUODQDELOLUVLQL]hVWHOLNDUDF×Q×]×Q
JDUDQWLVUHVLQFHWPEXKL]PHWOHUFUHWVL]

)DU3DUODWPD·\OD\DüODQDQ)LDW·×Q×]×QIDUFDP×Q×QG×ü
\]H\LQGHROXüDELOHFHNPDWODüPDODU×JLGHULS\RO
J|UüQ]NXYYHWOHQGLUHELOLUVLQL]

0LQL2QDU×PLOH)LDW·×Q×]×QNDSRUWDV×QGDER\DV×QGDYHSODVWLN
SDUoDODU×QGDROXüDQNoNoDSO×KDVDUODU×RQDUDUDNDUDF×Q×]×Q
RULMLQDOOLùLQLNRUX\DELOLUVLQL]

Müşteri memnuniyetini ve tam hizmet esasını ilke edinen Otoeksper ile ikinci el
araçlara zahmetsizce sahip olur, Otoeksper güvencesi taşıyan araçların keyfini
çıkarırsınız. Otoeksper bayilerinde; motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz
işleminden geçirilmiş olan ikinci el araçlar beğeninize sunulur. Beğendiğiniz aracın
çalıntı, hacizli ya da rehinli olması, vergi borcunun bulunması gibi hukuki risklere
karşı korunursunuz. Trafik tescil işlemleri, sizin adınıza Otoeksper tarafından
gerçekleştirildiği için bürokratik işlere zaman ayırmanıza gerek kalmaz. Arzu ettiğiniz
takdirde, seçiminizi garantili olarak satışa çıkarılan araçlardan yana kullanırsınız.
Otoeksper bayilerinde sunulan hizmetler:
Ekspertiz: Motorundan kaportasına kadar titizlikle
kontrolü yapılmış araç satışı.
Takas: Her marka binek ve hafif ticari araç için takas imkânı.
Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkânı.
Oto Kuaför: Tüm araçlar için görünüm yenileme ve
detaylı temizlik hizmeti.
Garanti: Ekspertiz sonucunda onay alan araçların garantili satışı.
Yol Yardımı: Garantili satılan araçlar için 1 yıl boyunca
7 gün 24 saat yol yardım hizmeti.

&DP%R\D.RUXPD)LOPLLOH)LDW·×Q×]×JQHü×ü×QODU×QGDQ
oL]LOPHOHUGHQNXPYHWR]GDQROXüDFDNKDVDUODUGDQNRUX\DUDN
DUDF×Q×]×QHVWHWLNJ|UQWVQNRUX\DELOLUVLQL]

F
E
<Dù%DN×P3DNHWLLOH)LDW·×Q×]×QJHOHFHNWHNL\DùEDN×PODU×Q×
üLPGLGHQLQGLULPOLRODUDNVDW×QDODELOLURODV×HQIODV\RQYHIL\DW
DUW×üODU×QGDQNRUXQDELOLUVLQL]
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DüDPDODU×Q×EHNOHPHVDORQODU×QGDNLHNUDQODUGDQ)LDW<RO$UNDGDü×P
X\JXODPDV×QGDQYHZHEVLWHVLQGHQWDNLSHGHELOLUVLQL]

2WR0XD\HQHLOH)LDW·×Q×]×]RUXQOXDUDoPXD\HQHVLQH
\]GH\]KD]×UOD\DELOLUVLQL]
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*DUDQWLVLVRQDHUHQDUDF×Q×]×Q)LDW<HWNLOL6HUYLVOHULQGHNRQWUROOHULQL
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Fiat Bireysel Kiralama’yla otomobil
sahibi olmanın tüm sorumluluklarını
geride bırakın, kendinizi keyfine
hazırlayın.
• Hızlı Tedarik ve Teslimat
• Bütçe Dostu Esnek Çözümler
• Periyodik Bakım
• 7/24 Yol Yardım Hizmeti

+DVDU'HVWHN·OHND]D\DSPDQ×]GXUXPXQGDNDVNRQX]ROVDGDROPDVDGD
)LDW0üWHULúOJL0HUNH]L·QLDUD\DUDN)LDW<HWNLOL6HUYLVOHULQH
DUDF×Q×]×FUHWVL]RODUDNoHNWLUHELOLUND]DWHVSLWWXWDQDù×YHVLJRUWD
LüOHPOHUL\OHLOJLOLL]OHPHQL]JHUHNHQDG×PODUNRQXVXQGDGHVWHNDODELOLUVLQL]

2WR.RUXPDLOH)LDW·×Q×]×LONJQNJ|UQPQHNDYXüWXUDELOLU
\HQLELUDUDoNXOODQPDNH\ILQLWHNUDUWHNUDU\DüD\DELOLUVLQL]

(NVSHUWL]LOHLNLQFLHOELU)LDW·×LVWHUDO×\RULVWHUVDW×\RUROXQ
DUDF×QGXUXPXQXVHUWLILNDODQG×UDELOLUYHN|WVUSUL]OHULHQ
EDü×QGDQHQJHORODELOLUVLQL]

Koç Fiat Kredi ile hayalinizdeki otomobile showroom’dan çıkmadan kolayca
sahip olabilirsiniz. Koç Fiat Kredi’nin getirdiği alternatif çözümler sayesinde size
en uygun çözüm paketini belirleyip, en az evrak ve imza garantisiyle işlerinizi
başlatabilirsiniz. Online başvuruyla bayiye gitmeden, istediğiniz yerde ve
zamanda https://www.kocfiatkredi.com.tr/ adresinden kredi başvurunuzu
yapabilir ve anında sonucunu alabilirsiniz. Alanında uzman dinamik kadrosuyla
tüm operasyonu kendi bünyesinde yürüten Koç Fiat Kredi’nin hedefi, aracınızın
satın alma sürecinde yaşadığınız keyif ve güven duygusunu finansman temininde
de hissettirmek ve bu güzel başlangıçta sizlere mükemmellik sağlamaktır.

)LDW<RO$UNDGDü×PLOH)LDW·×Q×]×QVHUYLVJHoPLüLVL]H|]HONDPSDQ\DYH
VHUYLVKDW×UODWPDODU×YHGDKDID]ODV×KDNN×QGDFUHWVL]PRELOX\JXODPDP×]
YHZHEVLWHPL]GHQELOJLVDKLELROXUVXQX]
$UDo$OW×ú]RODV\RQX·\OD\RO]HPLQLYHODVWLNOHUGHQ
ND\QDNODQDQVHVYHJUOWQQEHOLUOL|OoGHDUDoLoLQHJLULüLQL
HQJHOOH\HUHNGDKDGDNRQIRUOX\ROFXOXNODU\DSDELOLUVLQL]

)LDW<RO$UNDGDü×P&RQQHFWLOH)LDW·×Q×]×QDUDoPHQ]LOLYH\DN×WELOJLVL
WDNLELDNYHODVWLNGXUXPXoHNLOPHX\DU×V×DUDoNDS×ODU×Q×QX]DNWDQ
Do×O×SNDSDW×OPDV×JLELSHNoRNIRQNVL\RQDVDKLSRODELOLUVLQL]$\U×FD
\HOLùLQL]L\HQLOHPHKL]PHWL\OHGLOHGLùLQL]NDGDUX]DWDELOLUVLQL]

.DUERQ7HPL]OHPHLOH)LDW·×Q×]×QPRWRUXQGDELULNHQNXUXP
YHSDUWLNOOHULWHPL]OHWHUHN\NVHNSHUIRUPDQVO×ELUVUü
HOGHHGHELOLUVLQL]
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VEâ ARACNZAâ ESTETIKâ GÁRÆNÆMâ SAÌLAYANâ KALITESIâ ONAYLANMÍâ GENIÍâ ÆRÆNâ YELPAZESIâ VEâ
GARANTILIâORIJINALâAKSESUARLAR
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