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Her bir Ducato, sahibinin işinde en iyi olabilmesi
için üretilir. O her işe uygun çözümleri ve
güvenilirliği ile sınıfında ön plana çıkmayı ve
işinizi ileriye taşıyan sağlam ortağınız olmayı
başarmıştır. Ducato ailesinden işinize uygun
çözüm ile buluştuğunuzda onunla harika işler
başarmanın gururunu yaşamaya hazırsınız
demektir.

Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Ducato Minibüs, yüksek performans ve üst
düzey konfor anlayışını bir araya getiriyor.
Büyük bir özenle tasarlanan iç mekânıyla Yeni
Ducato Minibüs, size keyifli yolculuklar
yaşatmayı vaat ediyor.
Sürüş teknolojisine dair yepyeni çözümler
sunan Ducato Minibüs’ün, hem sürücünün
hem de yolcuların benzersiz bir güvenlik ve
rahatlık içinde seyahat etmelerini sağlayan
ayrıcalıklarıyla siz de tanışın.
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Ducato Minibüs’ün çarpıcı tasarımında, stilin
fonksiyonellikle buluştuğu gösterişli hatlar,
hem dinamik ve sağlam bir karakter hem de
yenilikçi bir görüntü ortaya koyuyor. Stil
kavramının Yeni Ducato Minibüs’ün olmazsa
olmazlarından olduğunu anlamak için
tamponlarına, ızgarasına, ön farlarına, alt
plakalarına ve kapı kollarına bir kez bakmak
yeterli. Küçük görünen ancak büyük fark
yaratan tüm bu detayları ile Ducato Minibüs
tasarım ve fonksiyonelliği mükemmel bir
denge ile buluşturuyor.

Izgaraya ek olarak ayrı ayrı çıkarılabilen üç parçadan
oluşan tampon, tasarımıyla en yüksek oranda koruma
sağlayacak, bakımı hızlandıracak ve maliyetleri
düşürecek şekilde tasarlandı.

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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Alanındaki 35 yılı aşkın tecrübesi ve son nesilde
yapılmış olan 10,5 milyon km’den fazla deneysel
testler sayesinde Ducato Minibüs, kalite, sağlamlık
ve güvenilirlik çıtasını yeni bir seviyeye çıkardı.
Aracın tüm ana bölümlerinde mühendisliğin ve
tasarımının etkileri göze çarpıyor. Ducato Minibüs’te
gövde ve hareketli parçaların sağlamlık, dayanıklılık
ve güvenilirliği artırılmakla kalmadı, süspansiyonlar
da gürültüyü zaman içinde en aza indirecek şekilde
geliştirildi. Performansı ve dayanıklılığı artırılan
fren sistemi, aynı zamanda gürültüyü de azaltacak
şekilde tasarlandı. Ducato’nun pedal ünitesinin
önceliği ise sürücünün zahmetini azaltmak ve
konforu çok daha ileri taşımak. Uzatılan debriyaj
ömrü ise Ducato Minibüs’ün ağır yüklerin altından
çok daha kolay kalkabilmesini sağlıyor. Ducato
Minibüs’ün elektrik sistemi, ampullerin ömrünü
uzatmanın yanı sıra, sisteme bağlı cihazları da her
zaman koruyor.
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Ducato Minibüs’ün sürücü bölümü onun gerçek
kontrol merkezidir. Tüm bilgi ve eğlence
aygıtları, güvenlik ve sürüş yardım sistemleri
sürücü koltuğundan rahatça ulaşılabilecek
şekilde konumlandırılmıştır. Bluetooth radyo,
istediğiniz müziği USB ve AUX girişleri sayesinde
en sık kullanılan multimedya formatlarında
dinlemenizi sağlar. Çok Fonksiyonlu Doküman
Taşıyıcı, Ducato Minibüs’ün en çarpıcı
özelliklerinden biri. Benzersiz tasarımı, tüm
akıllı telefonları, 10” ölçüsünde ekrana sahip

tablet bilgisayarları, hatta farklı ölçülerde
kâğıtları bile tutabiliyor. Ducato Minibüs’te isteğe
bağlı alınabilen ön paneldeki klima çalışırken,
soğutmalı bölmede yiyecek ve içeceklerinizi
muhafaza edebiliyorsunuz. Ön panelindeki eşya
bölmeleri, orta bölümdeki bardak ve şişe taşıyıcı,
cep telefonu bölmesi ve açık eşya gözü,
Ducato’nun detaylarda saklı mükemmelliğini
gösteriyor. Bu bölgeye yerleştirilen USB ve AUX
çıkışları sayesinde akıllı telefon ve tablet
bilgisayarları şarj etmek de mümkün oluyor.

Ducato'da arka taraftaki yolcular için de 16+1
araçlarda standart olarak sunduğumuz, her
yolcu için şarj amaçlı USB girişleri bulunuyor.
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Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

Ducato Minibüs’ün sınıfının en düşük maliyetlerine
sahip olmasının arkasında, sınıfının yüksek
güvenilirliğe ve dayanıklılığa sahip en büyük silindir
hacimli tek endüstriyel motoru olması yatıyor.
Euro 6D motorizasyonu ile birlikte yapılan yeni
geliştirmeler ile birlikte performansı da artan
Ducato’da 140 Hp 350 Nm Torka sahipmotorizasyon
standart olarak sunuluyor. Ducato’da SCR teknolojisi
(Selective Catalytic Reduction) yardımıyla zorlu Euro6D emisyon standardına uyum sağlanmıştır. Bu
yöntem, emisyonu bir katalizatör içinden geçirmek ve
azot oksitleri su bazlı AdBlue ilavesiyle nitrojen ve
suya dönüştürmek suretiyle dizel motorlardaki azot
oksit (Nox) emisyonlarını azaltır.
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Silindir Hacmi: 2287
Tip: Dizel, 4 adet sıralı doğrudan
enjeksiyonlu Multijet II Common Rail
Intercooler ve turboşarjlı
Zamanlama: Dişli kayış
İkiz üstten eksantrik milli
Maksimum Güç: 140 HP (103 kW)
Devir: 3500
Maksimum Tork: 350 Nm
Devir: 1400 – 2500
Emisyon Seviyesi: Euro 6D
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Yağmurun yoğunluğuna göre silecekleri
çalıştırır ve hızlarını ayarlar. Alacakaranlık
sensörü ise dışarıdaki ışık yetersiz hale
gelince otomatik olarak kısa farları yakar.
(Standart)

Hız Kontrolü yolculuk hızınızı ayarlayıp
muhafaza etmeye yarar. Hız Sınırlayıcı ise
güvenliği artırıp, limitleri aşma riskini
azaltarak aracın ulaşabileceği en yüksek hızı
ayarlamanızı sağlar (Yalnızca 130 HP motor
ile sunulmaktadır). Sürücü gaz pedalına tam
basarak bazı gerekli manevralarda limitleri
aşabilir. (Technolux)

Bu sistem araç içi kamerayı kullanarak hız
limiti ve sollama işaretlerini önceden
algılayıp, ön paneldeki ekrana aktararak
sürücüye destek olur. (Standart)
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Ducato Minibüs sizin ve yolcularınızın her koşulda
emniyetli yolculuk yapmanızı sağlayan güvenlik
özelliklerine sahip. Şimdi gelin bu güvenlik
özellikleri ile tanışın.
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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. (Standart)
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ESC sistemine entegre olan Yük Dağılım
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)

HILL HOLDER
Yokuşta aracın arkaya kaymasını önlemek
üzere, el freni çekmeye gerek kalmadan
frenleme yapar. (Standart)
Hill Holder
Destekli

Hill Holder
Desteksiz
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SAVRULMA AZALTICI (ROM)

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. (Standart)

Savrulma riskinin daha fazla olduğu
durumlarda
ESC
sisteminin
yeni
yardımcısı. (Standart)
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Bu sistem ön cama yerleştirilen kamera ile
yoldaki engelleri algılayabilmektedir ve
olası bir önden çarpışmanın tahmin
edilmesi durumunda gösterge panelinde
görsel ve sesli uyarı kombinasyonu ile
sürücüyü uyarır. Sürücünün uyarıya tepki
vermemesi durumunda, otonom bir darbeyi
önlemek ya da azaltmak için fren
müdahalesi yapar. (Standart)
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Ducato Minibüslerde maksimum koruma ve
verimlilik için ön sis farları ön tamponun alt
kısmına yerleştirilmiştir. (Standart)

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)

ESC Destekli

ESC Desteksiz
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Ducato Minibüs’ün yenilenen iç tasarımı, farklı
kullanım tiplerine en iyi şekilde cevap verir.
Ducato Minibüs iç mekânında izolasyonlar
artırılmış, böylelikle ısı ve ses yalıtımı artırılarak
aracın iç mekânı daha konforlu hale gelmiştir.
Ducato'nun bej koltukları zarafet ve kalite algısını
ön plana çıkarır. Türbin Tavan tipi klimadaki
difüzörler yolcuların klimadan daha verimli
olarak yararlanabilmesini sağlar. Ayrıca
genişletilmiş tavan acil çıkışı ile Ducato artık
daha ferah bir görünüme sahip.
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Ducato Minibüs, kullanıcı ve yolcuların istekleri
doğrultusunda OKUL ya da SERVİS olarak tercih
edilebiliyor. Okul taşımacılığının ihtiyaçları göz
önünde tutularak yaratılan Ducato Okul Minibüsleri
16+1'den 20+1’e kadar geniş oturma kapasiteli
olarak tasarlandı. Personel servislerinin
ihtiyaçlarına dönük olarak tasarlanan Servis
Minibüsleri ise 16+1 kişilik oturma kapasitesiyle
ürün gamında yerini alıyor. Ducato Minibüs'ün çok
yönlü tasarımı her taşımacılık tipine kolaylıkla
uyum sağlayabilir.

Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.
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16+1 koltuk kapasiteli Ducato Servis Minibüsleri,
Delux ve Technolux donanım seçenekleri ile tercih
edilebiliyor. Sırt yatarlı, kolçaklı koltuklar hem
estetik hem de kalite algısını yükselten kadife
kumas seçenegiyle sunuluyor. DELUX donanım
seviyesi itibarıyla standart olarak sunulan ve her
yolcuya kisisellesmis aydınlatma ve havalandırma
imkânı saglayan özel tavan tasarımı, standart ön
klima, ilave ısıtıcı ünitesi, elektrikli sürgülü yan
kayar kapı, her yolcu için sarj amaçlı USB girisleri
ile Ducato seyahat konforunun referansı olmaya
aday. Ducato Minibüs TECHNOLUX versiyonunda
standart olarak sunulan krom efekti boyayla
renklendirilmiş difüzör çerçeveleri, deri direksiyon
simidi, deri vites topuzu ve krom çerçeveli
gösterge paneli, LED farları gibi ayrıcalıklar, size
binek otomobil keyfi yasatma hedefiyle tasarlandı.
Hız limitleme fonksiyonlu hız sabitleyici ise
güvenli ve konforlu sürüsü destekliyor.

Standart Ön Klima
Ducato'da tüm minibüs versiyonlarında
maksimum konfor için arka tavan
klimasına ilave olarak ön klima da
standart olarak sunulmaktadır.

Ön Sis Farları
Ön tamponun alt kısmında yer alan sis
farları, maksimum görüş açısı sunarak zor
koşullarda sürücüye yardımcı olmaktadır.

LED Gündüz Farları
Ducato Minibüs TECHNOLUX versiyonunun
hemen fark edilmesini sağlayan bir başka
özellik de LED gündüz farlarıdır.
Segmentinde ilk defa Ducato Minibüs
TECHNOLUX versiyonunda sunulan bu
farlar, normal ampullerden daha uzun
ömürlü olan ve daha az enerji harcayan
LED ampulleri sayesinde bakım
masraflarını da azaltmaktadır. Bu özellik
DELUX versiyonda opsiyonel olarak talep
edilebilir.

Hız Sabitleme Sistemi
Hız limitleme fonksiyonlu hız sabitleyici,
güvenli ve konforlu sürüşü destekliyor.
TECHNOLUX versiyonu yolcuları içinde
farklı bir yolculuk deneyimi vaat ediyor.
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Ducato Okul 16+1, Delux/Technolux donanım
seviyesinde tercih edilebilirken, yenilenen 19+1
kapasiteli ortadan koridorlu ve 20+1 kapasiteli
City versiyonları konforu ekonomiyle buluşturmak
için tasarlandı.

Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

20+1

360 derece çevresel görüş kameraları
sayesinde ise sürücünün görüş alanı
genişlerken, geri vitese geçildiğinde
yayalar için uyarı sesi veriliyor.
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Öğrencilerin güvenli koşullarda yolculuk
yapmasına olanak sağlayan Fiat Ducato Okul
Servisi, sıkışmayı önleyici özel fitile sahip
otomatik kayar kapı, darbeye, suya, toza ve
titreşime dayanıklı, gece görüşlü, 30 gün
süreyle kayıt yapabilen iç ve dış kameralar,
9 kg hassasiyetli oturmaya duyarlı sensörlü
koltuklar, her koltukta üç noktalı
ayarlanabilir emniyet kemerleri, anlık olarak
konum bilgisi sağlayan araç takip sistemi,
ışıklı “Dur” levhası ve “Okul Taşıtı”
çıkartması ile sunuluyor.

Ducato Okul Servisi’nde
sistem, kontak kapandıktan
sonra içeride yolcu kalması
durumunda, koltuklardaki
sensörler vasıtasıyla
içerideki yolcuyu algılıyor ve
bu monitor ile sürücüyü
sesli ve görsel olarak
uyarıyor.

30 gün süreyle kayıt
yapabilen iç kamera.
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DELUX
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3%26º3Ã+/.42!4,!2)
8]DW×OP×ü*DUDQWLLOHJDUDQWLQL]LX]DW×UDUDF×Q×]×)LDW6HUYLVOHULQGHRULMLQDO
SDUoDYHX]PDQO×NODNRUXPDDOW×QDDO×UV×Q×]hVWHOLNLNLQFLHOVDW×ü×QGDIL\DW
DYDQWDM×HOGHHGHELOLUVLQL]

$FLO<RO<DUG×P(NVWUDLOH)LDW·×Q×]JDUDQWLG×ü×QDo×NP×üROVDGD\RO
\DUG×P×oHNLFLKL]PHWLLNDPHDUDoYHGDKDELUoRNKL]PHWWHQFUHWVL]
\DUDUODQDELOLUVLQL]

$%.%9º+×]O×6HUYLVLOH\DùEDN×P×EDODWDGHùLüLPLDNGHùLüLPLJLELLüOHPOHU¬
LoLQRQOLQHUDQGHYXDODUDNVHUYLVHJHOGLùLQL]GH)LDW·×Q×]×VDDWLoLQGH
WHVOLPDODELOLUVLQL]¬

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












0RWRU<HQLOHPHLOHJDUDQWLG×ü×\NVHNNLORPHWUHOHUGHNLDUDF×Q×]×Q
PRWRUNRQWUROQJHUHNLUVH\HQLOHQPHVLQL)LDW<HWNLOL6HUYLVOHULQGH
\DSW×UDELOLUKHPLüoLOLNYHSDUoDJDUDQWLVL\OHKHPGHX]PDQ
SHUVRQHOOHULPL]OHDUDF×Q×]×LONJQNKDOLQHJHWLUHELOLUVLQL]

/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]

)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]
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<Dù%DN×P3DNHWLLOH)LDW·×Q×]×QJHOHFHNWHNL\DùEDN×PODU×Q×
üLPGLGHQLQGLULPOLRODUDNVDW×QDODELOLURODV×HQIODV\RQYHIL\DW
DUW×üODU×QGDQNRUXQDELOLUVLQL]

*DUDQWLVLVRQDHUHQDUDF×Q×]×Q)LDW<HWNLOL6HUYLVOHULQGHNRQWUROOHULQL
\DSW×U×UNRQWUROO8]DW×OP×ü*DUDQWLKL]PHWLQLGLOHGLùLQL]]DPDQVDW×Q
DO×UYHDUDF×Q×]×\×ONPGDKD)LDWJYHQFHVL\OHNXOODQPD\D
GHYDPHGHELOLUVLQL]

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

6HUYLVWH$UDo7DNLSLOHVHUYLVWHLüOHPJ|UPHNWHRODQ)LDW·×Q×]×QLüOHP
DüDPDODU×Q×EHNOHPHVDORQODU×QGDNLHNUDQODUGDQ)LDW<RO$UNDGDü×P
X\JXODPDV×QGDQYHZHEVLWHVLQGHQWDNLSHGHELOLUVLQL]

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

2WR0XD\HQHLOH)LDW·×Q×]×]RUXQOXDUDoPXD\HQHVLQH
\]GH\]KD]×UOD\DELOLUVLQL]

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]

%STETIKâVEâKULLANÍLâAKSESUARâ!RACNZâKIÍISELLEÍTIREREKâEKâKULLANMâKOLAYLÌâGETIRENâ
VEâ ARACNZAâ ESTETIKâ GÁRÆNÆMâ SAÌLAYANâ KALITESIâ ONAYLANMÍâ GENIÍâ ÆRÆNâ YELPAZESIâ VEâ
GARANTILIâORIJINALâAKSESUARLAR
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