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SEAT'ın yeni SUV'u en maceracı

haliyle Paris Fuarı'nda Yer Aldı..!
Volkswagen’in gelecek
vizyonu “I.D concept”

Yeni SX4
S-Cross!

Yeni Audi Q5
Paris’te tanıtıldı...

Türkiye’de Üretilecek
“Toyota C-HR” İlgi Odağıydı
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Editör..!
Ekim Sayımızdan Merhaba..!
Bu ay itibarı ile Otomotiv sektörü adına önemli sayılabilecek,
Paris’te düzenlenen Otomobil Fuarı, Dünya ile birlikte otomobil
basını olarak bizim de gündemimize oturmuş vaziyettedir.
Türkiye otomobil sektörü adına daha fazla önemli sayılabilecek,
Paris Otomobil fuarında bir çok otomobil markası yeni modellerini
sergileyerek, vizyonlarından ve otomotiv sektörünün geldiği
noktayı müjdelemek sureti ile bizlere ve otomobil severlere
haberdar etmişlerdir. Paris otomobil fuarı Türkiye’de üretimi
yapılacak olan modeller bakımından da Özellikle Türk Otomotiv
yöneticileri ve markaları adına ayrı bir önem arz etmektedir.
Bu bakımdan da Ülkemiz adına şimdiden hayırlı ve uğurlu
olmasını dilerim.
Ekim sayımızı dijital E-Dergi olarak planlamış vaziyetteyiz.
Bu sayımızı biraz hızlı bir şekilde bir an önce yetiştirebilmek adına
basılı dergilerimizde olduğu kadar çok özen gösteremeden
tasarladığımızdan dolayı şimdiden affınıza sığınırız.
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Umuyorum bir sonraki ve ilerleyen sayılarımızda bunu telafi
ederek sizlere daha iyi bir E-dergi sunabiliriz. Özellikle farklı
markalara ait haberleri ve motor sporları sayfalarımızı çok daha
fazla içerik ile sizlere sunamamış olmak, tatminsizlik yaşadığımız
bir sayı olmasına neden olmuştur.
Ve yine umarım ki, bu 60 sayfalık E-dergimizde sizlere farklı bir
keyif sunabilir, ayrıca içerisinde bulunduğunuz ortamdan sizleri
biraz olsun soyutlayabilmeyi başarabiliriz...
Gelecek sayımızda görüşmek üzere,
Saygılarımla,
Umut Özgür SUNAY
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Haberler..!
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İlk otomobilini 1997 yılında üretmeye başlayan
Honda Türkiye Fabrikası’nın gururu Civic Sedan,
Avrupa’da ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda Hondaseverlerle buluştu. Yenilenen Civic HB ile birlikte
sergilenen Civic Sedan, gördüğü ilgi ile Avrupa C
sedan segmentinin yeni yıldızı olmaya aday olduğunu kanıtladı.

Honda Tükiye’nin 123 milyon TL’lik yatırımla hayata
geçirdiği proje neticesinde üretimine 16 Eylül’de
başlanan Civic Sedan, 8 Ekim 2016 tarihinde 75 bin
740 TL’den başlayan fiyatla bayilerde yerini alacak.
Üretildiği platform nedeniyle Honda’nın global ve
Avrupa pazarındaki en önemli modeli olan otomobil
10’uncu neslinde de tasarımdan teknolojisine segmentindeki standartları yükseltmeyi başarıyor.
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Honda Türkİye’nİn
gururu Cİvİc Sedan’ın
Avrupa prömİyerİ
Parİs’te yapıldı

Yirmi yıla yakındır Türkiye’de üretilen Civic Sedan’ın 10’uncu neslinin Avrupa prömiyeri Paris Otomobil
Fuarı’nda gerçekleşti. Yenilenen Civic HB ile birlikte sergilenen Civic Sedan, Honda Türkiye’nin Avrupa ve
Körfez ülkelerinde yeni pazarlara açılmasını sağlayacak.

1,6 litre i-VTEC motor, yeni Civic Sedan’da 6 ileri manuel ve geliştirilmiş yeni CVT şanzıman seçenekleriyle
birlikte sunuluyor. Üstten tek egzantrikli (SOHC) 1,6 litre sıralı 4 silindir tasarımlı, 16 supaplı i-VTEC motor
aynı zamanda değişken emme manifolduna sahip. Civic Sedan’ın motoru 6500 devirde 125 PS gücü üretiyor
ve 4300 devirde 152 Nm tork sağlıyor. Aynı motor üzerinde, özellikle Türkiye pazarı için özel geliştirilen LPG
sistemine sahip Civic Eco, otogaz dönüşümü için özel olarak geliştirilen 1.6 lt’lik motoru ile benzinli bir otomobilin sunduğu performans ve uzun ömürlülüğü, yakıt ekonomisi ve düşük emisyon değerleriyle birleştiriyor.
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Yeni daha geniş ve daha uzun platform sınıf lideri
iç mekan genişliğini beraberinde getiriyor. Tamamen yeni iç mekan yalın, son derece düzenli
bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli
malzemelerle buluştu. Alçak oturma pozisyonu
sürücüye daha sportif bir his sağlarken aynı
zamanda otomobille daha iyi bir bağ kurmaya
yardımcı oluyor. Yeni Civic Sedan ayrıca çok
yönlü, pratik ve kullanışlı bir iç mekan ve bagaj alanıyla kompakt sınıfa yeni standart getiriyor. Bilgi
ve eğlence sistemi Honda Connect’in ikinci nesli
yolculukları keyfe dönüştürmek için Apple CarPlay
ve Android Auto desteği sunuyor.
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200 milyon Euro yatırımla
geliştirilen Civic HB
Avrupalı tüketicilerin beklentileri doğrultusunda
Avrupa’da ve 200 milyon £ yatırımla geliştirilen yeni
Honda Civic Hatchback İngiltere (HUM-Honda of
the UK Manufacturing) tesislerinde üretiliyor. Honda
için Avrupa pazarında hacim modeli niteliğinde olan
Civic Hatchback aynı zamanda marka tarafından
bölgede önemli bir satış ve üretim mirasına da sahip.
Birçok Avrupalı müşteri için Civic, Honda markasıyla eşdeğer algılanırken, tasarım ekibi yeni Civic için
dinamik ve genç bir kitle hedefledi. Bu hedef doğrultusunda gövde yapısı, araç aerodinamiği ve şasi
mimarisinde yeni yaklaşımlar sergilendi. Yeni Civic,
ardında 40 yıllık köklü ve başarılı bir geçmiş bırakan orijinal Civic’e sadık bir yapı sergilerken “bütün
insanlar için bir otomobil, dünya için bir otomobil”
felsefesini devam ettiriyor.
Bünyesinde etkileyici tasarım, sportif stil ve çok yönautomobilemagazine.com.tr

lü pratik yapı gibi kavramları mükemmel bir şekilde
harmanlayan yeni Civic Hatchback aynı zamanda
üstün sürüş dinamikleri de vaat ediyor.
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Türkİye’de Üretİlecek
“Toyota C-HR” İlgİ Odağıydı
Toyota, 2016 Paris Motorshow’da, gelecekteki vizyonunu ve orta vadedeki hedeflerini gösteren modellerini sergiledi. Paris’te Yeni Prius Plug-in Hybrid ve FCV Plus’ın Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Toyota,
Türkiye’de üretilecek olan C-HR’ın üretim versiyonunu da beğenilere sundu. Toyota ayrıca yenilenen spor
coupe modeli GT86, hidrojen yakıt hücreli Mirai ve Toyota’nın Gazoo Racing Motor Sporları ile fuarda vizyoner kimliği ve çevreci ulaşım çözümlerine verdiği önemi de gözler önüne serdi.
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Türkiye’de üretilecek olan ve tüm dünyanın merakla
beklediği C-HR’ın üretim versiyonu Paris’te görücüye
çıktı. C-crossover segmentine yeni bir soluk getirmeye
hazırlanan Toyota C-HR, coupe hatlarıyla sportifliğe
vurgu yapıyor. Kasım ayından itibaren Avrupa ülkeleri
ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de satışa sunulacak
olan C-HR, hatchback otomobillerin dinamizmiyle SUV
sınıfına özgü güçlü duruşu harmanlıyor. Yeni Toyota
C-HR; kısa ön ve arka uzantılara sahip mimarisi ve
iyice köşelere konumlandırılan şişkin çamurlukları ile
güçlü ve dinamik bir tasarım sunuyor. Toyota ‘Sensual
Tech’ adını verdiği yeni iç mekan tasarım konseptiyle
teknoloji, fonksiyonellik ve görsel şöleni C-HR’da bir
araya getiriyor.
Sınıfının en iyi kalite algısını (SQ-Sensory Quality)
hedefleyen C-HR’ın premium kokpit mimarisi yüksek
kalite algısını karakteristik özellikleriyle barındırıyor.
Toyota C-HR’ın giriş seviyesindeki 1,2 litrelik turbo
benzinli motoru yüksek yakıt verimliliği vaat ederken,
hibrit versiyon yakıt verimliliğine yeni bir boyut kazandırıyor. 122 HP güç üreten yeni hibrit motor sadece
daha yüksek bir verimlilik seviyesi sunmakla kalmıyor
aynı zamanda çok daha etkin bir performans sağlıyor.
Yapılan optimizasyonlar sayesinde termal verimliliği
yüzde 40 iyileştirilen (benzinli bir motor için dünyanın
en iyi değeri) C-HR’ın 1,2 litrelik turbo benzinli motoru
116 HP güç ve 185 Nm tork üretiyor. 100 km’de ortalama 5,9 litre yakıt tüketen motor ortalama 134 gr/km
CO2 salınım değeriyle çevreci ve tutumlu bir yapı vaat
ediyor.
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Toyota Prius Plug-in Hybrid
Güneş Paneli ile Enerji Üretiyor

D

ünyanın ilk PHV (Plug-in Hybrid Vehicle) aracını sunan
Toyota, ikinci nesil Prius
Plug-in Hybrid modelinin
Avrupa lansmanını Paris’te
gerçekleştirdi. Toyota, 2050
yılına kadar tüm ürün gamının
CO2 emisyon salınımını HV
(Hybrid Vehicle), PHV, EV
(Electric Vehicle) ve FCV
(Fuel Cell Vehicle) teknolojilerini kullanarak yüzde 90
oranında düşürme hedefine bir adım daha yaklaşmış
oldu. Yeni Prius Plug-in Hybrid; çift motorlu elektrikli araç sistemi, batarya ısı yönetimi ve dünyada bir

ilk olarak menzil uzatıcı güneş paneli olmak üzere
gelişmiş teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Toyota
Prius Plug-in Hybrid; tam hibrit sistem ve tamamen
elektrikli sürüş olmak üzere iki farklı kullanımı bir arada
sunuyor. Üstelik önceki nesil ile kıyaslandığında elektrikli sürüş menzili ikiye katlanmış durumda. Tavandaki
güneş paneli yeni Prius Plug-in Hybrid’deki en önemli
teknolojik inovasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Şarj
soketi takılı olmadığında araç park halindeyken tavandaki güneş panelleri bataryayı şarj ediyor. Güneş
panellerinden elde edilen enerji, Prius Plug-in Hybrid’in
menzilini günde 5 km kadar ve bununla birlikte yılda
1.000 km kadar uzatabiliyor.

Güneş paneli ile batarya şarjı;
Tavandaki güneş paneli yeni Prius Plug-in Hybrid’deki en önemli teknolojik inovasyonlardan biri olarak öne
çıkıyor. Şarj soketi takılı olmadığında araç park halindeyken tavandaki güneş panelleri bataryayı şarj ediyor.
Bataryalar tamamen şarj olduğunda elektrik enerjisi hibrit sistemin bataryasına yönlendiriliyor. Araç hareket
halindeyse ise güneş panellerinin elektrik enerjisi bu kez de 12 voltluk yedek bataryaya yönlendiriliyor. Güneş
panellerinden elde edilen enerji, Prius Plug-in Hybrid’in menzilini günde 5 km kadar ve bununla birlikte yılda
1.000 kmkadar uzatabiliyor.
Toyota Tokyo’da ilk kez tanıttığı
FCV plus konsept otomobilinin
Avrupa lansmanını da Paris’te
gerçekleştirdi. Sadece çevre
üzerindeki yükü azaltmakla kalmayan bu sıfır emisyonlu araçlar
aynı zamanda enerji üretebiliyor ve
farklı alanlardaki kullanımın önünü
açıyor.
Böyleliklehidrojen yakıt hücreli
Toyota FCV Plus elektrik enerjisi
üreten altyapının parçası olarak
topluma katkı sağlıyor.
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TOYOTA “0 EMİSYON”
HEDEFİ İÇİN GAZA BASTI
Toyota, yeni nesil Prius ile “sıfır emisyon”
hedefine doğru adım adım ilerliyor. Roma
Üniversitesi tarafından farklı yaş ve farklı
hibrit sürüş deneyimleri olan 20 sürücüyle bir
araştırma gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan
sürücüler günün farklı saatlerinde belirlenmiş
bir güzergah üzerindeki 37 kilometrelik mesafede yolculuk yaparak Toyota Prius’un verimliliğini ortaya koydular. Araştırma sonuçlarına
göre 2,200 km’den fazla kat edilen mesafede,
yolculuk süresinin yüzde 73,2’si ve gidilen
mesafenin yüzde 62,5’i “sıfır emisyon” ile
gerçekleşti.
Açıklanan verilere, aracın hareket etmediği ve
motorun otomatik olarak durdurulduğu süreler
de dahil edildi. Bu mesafede gereken enerjinin
yüzde 45’i de Prius’un elektrikli motoru tarafından üretildi. Enerji üretimindeki gücün üçte biri
ise üretken fren sistemi tarafından sağlandı.

TOYOTA BAŞKANI AKİO TOYODA
PARİS MOTOR SHOW’DAYDI
Toyoda “Hedefimiz Kazaları Önlemek”
Toyota’nın çeşitli işbirlikleri ile, otomotiv teknolojisinde geleceğin yeniliklerini sunmaya kararlı
olduğuna da vurgu yapan Toyoda şunları söyledi;
“Toyota olarak yapabileceğimiz en önemli şey
sadece mükemmel otomobiller üretmek için
yöntemler geliştirmek değil, müşterilerimizin
yaşamlarını iyileştirmek için mümkün olan her
şeyi yapmaktır. Hibrit teknolojisini; emisyonları
azaltmak ve çevreyi korumak için icat ettiğimiz
gibi, toplum yararına yeni buluşlar yapmak için
de kararlıyız. Toyota, otomotiv kazalarının tamamen önlenmesi için yoğun bir çaba içindedir.
Mühendislerimiz ve bilim insanları, otonom
sürüş, robotlar ile malzeme bilimi alanında yoğun
bir çalışma içindeler.

Benim için en önemli konuların başında otomobil kazalarını
önlemek geliyor. Bunu yaparken otomobillerimizin sunduğu sürüş keyfinden de taviz vermek istemiyoruz. Çok
fazla bilinmese de, Toyota yıllardan beri otonom otomobilleri geliştirme üzerine çalışıyor. Toyota ekipleri, hem şoför
hem de “yardımcı” mod olmak üzere iki tür otonom özellik
geliştirdiler. Şoför modunu veya tamamen otonom modunu,
sadece yüzde 100 kaza yapılmayacağını anladığımızda ve
en az 14.2 milyar km test yaptıktan sonra kullanabileceğiz.”
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Yeni Jaguar XF AWD, dört çeker teknolojisiyle
83.000 Euro’dan başlayan fiyatlarla
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda...
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AWD ( All Wheel Drive) özelliği, Jaguar’ın
tüm gücü arka tekerleklere aktaran karakteristik teknolojisinin yanında, yolun durumunu
saniyede 100 kez topladığı verilerleanaliz edip
sürücünün amacına ve yolun ihtiyaçlarına göre
gücü ön tekerleklere aktararak performans,
çekiş ve tork kaybı yaşatmadan daha kararlı
ve güvenli bir sürüş sağlıyor.
Akıllı Güç Aktarım Dinamiği (IDD - Intelligent
Driveline Dynamics),otomobilin herhangi bir
nedenden dolayı ortaya çıkabilecek güç kaybı
durumunu daha ortaya çıkmadangelişmiş
algoritmalarla belirleyip, gerekli güç (tork)
aktarımını saniyenin onda birikadar kısa bir
sürede %100’e kadararka tekerleklerden ön
tekerleklere aktarabiliyor.
Yeni Jaguar XF AWD’nin alüminyumdan
üretilmiş 180 bg ve 480 Nmtorka sahip 2.0
litrelik4 silindirli Ingenium dizel motoru, 100
km’de ortalama 4.9 lt yakıt tüketiyor. Düşük
yakıt tüketiminin yanı sıra, kaliteden ödün
verilmeden kullanılan malzeme, işçilik ve araç
içi teknolojileriyle segmentinin en iyi arka
koltuk diz mesafesine sahip olan Yeni Jaguar
XF AWD, şoförlü kullanımlar için demaksimum
konfor sağlıyor.
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YENİ BENTLEY FLYING SPUR W12 S:
“BUGÜNE KADARKİ EN HIZLI FLYING SPUR”

Bentley’in 325 km/smaksimum hızı geçen ilk
dört kapılı otomobili Flying Spur W12 S, daha
fazla güç, tork ve tepki almak isteyen kullanıcılara daha sportif bir deneyim sunuyor.

Flying Spur W12 S’de yeni ve iyileştirilmiş dinamik yeteneklerin de izlerini
taşıyan bir dizi koyu tarz unsuru yer alıyor. Beluga parlak radyatör ızgarası ve
aydınlık çerçevesi, arka difüzör ve opsiyonel karbon elyafı kaplama gibi bir dizi
siyah renkli ayrıntı bu modele, güçlendirilmiş performansıyla uyum gösterecek
şekilde daha dramatik ve amaca uygun bir görünüm kazandırıyor.

Flying Spur W12 S, 6.0 litrelik, muazzam çift turbo W12 motorundan daha
yüksek güç ve tork üretimi sunuyor. Hassas kalibrasyon ve ayarlama sayesinde,
daha dinamik bir sürüş için motor gücü 625 HP’den 635 HP’ye, tork da 800
Nm’den 820 Nm’ye yükseltildi. Yalnızca 2.200 d/d’den itibaren maksimum
tork devreye giriyor ve böylece tamamen zahmetsiz bir sürüş deneyimi ortaya
çıkarıyor.
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Güçte meydana gelen artış, Flying Spur W12 S’in 325 km/s maksimum hıza
ulaşmasını sağlıyor. Böylece 325 km/s sınırını aşan ilk dört kapılı Bentley,
0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayor.
Modern Bentley geleneğinde, gücün yola aktarımı, her türlü yol ve hava koşulunda kendinden emin ve etkileşim sağlayan bir sürüş deneyimi için 40:60 arka
ağırlıklı tork bölünmesine sahip dört çeker sürüş sistemiyle yapılıyor.

Güç düzeyinde yapılan bu iyileştirmeleri tamamlayan bir diğer özellik olan
Flying Spur W12 S için yeni tepkisel süspansiyon ayarı da yol tutuşu iyileştiriyor ve daha fazla çekiş gücü sağlıyor. Ayrıca, opsiyonel karbon seramik frenler
de kırmızı veya siyah boyalı kaliperlerle birlikte sunuluyor. Yeni amiral gemisi
Flying Spur’da daha kapsayıcı ve çevik bir sürüş için özel tampon ve stabilite
kontrol kalibrasyonları yer alıyor. Yine de, Flying Spur W12’nin ün kazandığı
rafine sürüş deneyimini koruyan akıllı süspansiyon ayarı sayesinde, bu S türevi
hem şoför tutmak hem de otomobili kendi kullanmak isteyenler için lüks bir
sedan olma özelliğini koruyor.

Bentley’in tasarım ekibi, geleneksel Bentley tarz unsularını
sportif bir anlayışla birleştiren atletik bir karakter yarattı.
Keskin özellikli hatlar, sert arka yapıyı tamamlarken, LED
gündüz farları, gizli siyah unsurlar ve tarz sahibi alaşımlı jant
seçenekleri, Flying Spur’a modern bir dokunuş sağlıyor.

Gövdede yeni parlak siyah ayrıntılardan benzersiz deri dikişlerine kadar, hem dış hem de iç
mekanın tarzı Flying Spur W12 S’in daha iddialı ve karanlık karakterini yansıtıyor. Radyatör ve
pencere çerçeveleri, aydınlatma, arka tampon, kapı kolu girintileri ve far conta kapakları için tam
dış gövde parlak siyah parçalar yer alıyor. D sütunu üzerinde yer alan yeni W12 S armasında
siyah bir ’S’ bulunurken, sportif ön tampon tasarımı, Beluga parlak arka difüzör ve yan aynalar ve
parlak siyah ön radyatör matrisi, yeni Flying Spur V8 S’den uyarlandı.
Ön ve arka lambalar, koyu renkle boyanırken, yeni, daha düşük tampon girintisi de daha iddialı
bir sürüş deneyimi olacağının izlerini sunuyor. Flying Spur W12 S’te, 21 inç 7 kollu, yeni parlak
siyah renkle boyanmış veya yeni ya parlak siyah ya da koyu boyaya sahip yeni opsiyonel 21inç
beş kollu jantlarla birlikte geliyor. Flying Spur W12 S’in iç mekanında da sportif lüks estetiği zenginleştirecek şekilde tasarlanan tarz unsurları ve daha geniş renk skalası, yeni şerit dokunuşlar
ve benzersiz dikişler de yer alıyor. Yeni standart iç mekanda, şerit ve gövde raylarında bu modele
özel siyah “engine-spin”cila (saten karbon elyafı cila opsiyonel), tezat ya da kör dikişlere sahip
W12 S başlık amblemleri, ön ve arkada W12 S isim plakaları ve diğer modellerde yalnızca opsiyonel olarak sunulan üç kollu Sport Plus direksiyon ve tırtıklı vites değiştirme kolları da bulunuyor.
Flying Spur W12 S modelde, 17 deri renginden birinde vurgulara sahip tek renkli iç mekan ve elmas işleme, Sport Plus direksiyon ve iç mekanda kendine has tezat dikişlerle yeni, kendine özgü
bir renk ayrımı yaratıldı.
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Yeni Audi Q5 Paris’te tanıtıldı..!

A

udi, Paris Otomobil Fuarı’nda, Yeni
Q5’in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Audi’nin geleceğinin tasarım dili
olan Audi Prologue’un izlerini taşıyan
Yeni Q5, bir önceki neslinden 90 kilogram daha
hafif gövdesi, yeni sürücü asistanları ve geliştirilmiş yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Audi’nin SUV
segmentte en önemli temsilcilerinden biri olan
Q5, ilk kez Paris fuarında Audi tutkunlarının
beğenisine sunuluyor. İlk kez 2009 yılında
satışa sunulan ve model yaşamı boyunca segmentinde rekabette büyük başarı sağlayan Q5,
kullanıcıların da büyük ilgisini gördü. Satışlarını
her yıl artırma başarısı gösteren Q5’in, yeni
nesli , Audi’nin yeni tasarım dili olan Audi
Prologue çizgilerini taşıyor ve daha keskin ve
agresif bir görünümle segmentindeki başarıyı
sürdürmeyi hedefliyor. Bir önceki nesilden 90
kilo daha hafif ve 27 HP daha güçlü olan Yeni
Audi Q5, 2.0 TDI 190 HP, 2.0 TFSI 252 HP motor seçenekleri, quattro çekiş sistemi ve Stronic
şanzıman ile satın alınabiliyor.

A

5/S5 Sportback, RS3 Sedan ve RSQ3 de sergiledi. Audi, Paris Fuarı’nda, ayrıca kompakt SUV modeli
Q3’ün sportif ve dinamik RS teknolojisi ile birleşimi olan RS Q3’ü, daha önce coupe versiyonunu tanıttığı
A5/S5’in dört kapılı versiyonu A5/S5 Sportback’i ve A3 Sedan modelinin, en sportif versiyonu olan RS 3
Sedan’ı da ilk kez beğeniye sundu.

A

Q

5’in, sportif kardeşi SQ5 ise 354 HP güç üreten 3.0
TDI quattro motora sahip. Yeni Q5, Çarpışma Önleme (Collision Avoidance Assist ), Dönüş (Turn Assist), Trafik (Traffic Jam assist) gibi güvenlik asistanlarını da
barındırıyor. İç hacmi büyüyen ve 10 litre daha geniş bagajıyla, kullanıcılara daha konforlu bir sürüş sunan Yeni Q5,
eğlence ve bilgi sistemleriyle kullanıcıların modern hayatın
imkanlarından da araç içinde de yararlanmasını sağlıyor.

udi Kalite Güvencesi ‘nin INKA kalite
testlerinde, Audi model araçlar 12 yılda
karşılaşacakları tüm çevresel koşullarla
19 haftada karşılaştırılıyor. Bu süreçte araçların
üzerine tuzlu su yağmurları yağdırılıyor, kaportaları 90 dereceye kadar ısıtılıyor, yüzde 100
nemli veya eksi 35 derece soğuk ortamlarda
mekanik aksamları limitlerine kadar zorlanıyor.
Tüm Audi model otomobillerin dayanıklılığını
test etmek ve markanın üstün standartlarına
yeterliliğini kontrol etmek için düzenlenen Audi
Kalite Güvencesi INKA testlerinde, her model
otomobilin 12 yıl boyunca Audi standartlarını
koruyup korumadığı belirleniyor. Audi Kalite
Güvencesi, bu zamana kadar 100 otomobil
testi gerçekleştirdi. 100’üncü INKA testinin
misafiri, Audi A4 oldu. Audi A4 teknisyenlerden
kalitesi ve güvencesi nedeniyle tam not aldı.
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NISSAN, PARİS’TE MICRA GEN5’İ VE
TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ TANITTI

016 Paris Otomobil Fuarı’nda boy gösteren Japon otomobil devi Nissan, küçük
sınıfa yeni bir bakış açısı getirecek Micra Gen5 ile yeni teknolojilerini sergiledi.
5’inci nesil Nissan Micra, cesur ve atak tasarımıyla öncüsünün ‘sevimli ve sempatik’ gibi sıfatlarını tamamen yeni bir boyuta taşıyor. B-HB segmentini yeniden
tanımlayan Nissan, Micra Gen5’in üstün ve en son teknoloji ve zengin kişiselleştirme
olanaklarıyla yoğun kent hayatında yeni bir yaşam ve sürüş deneyimi sunuyor.
ünyanın en büyük hatchback pazarını hedefleyen Micra Gen5, 2017’nin Mart
ayında Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Yeni nesil Micra’nın Türkiye yollarında ise 2017’nin sonunda boy göstermesi planlanıyor.

I

ntelligent Mobility-Akıllı Ulaşım vizyonu çerçevesinde Intelligent Drive (otonom sürüş teknolojisi ProPILOT), Intelligent Power (elektrikli otomobil Leaf) ve
Intelligent Integration (entegre şarj çözümleri) olmak üzere üç ana disiplinde
sürdürülebilir mobilite çözümleri üzerinde çalışan Nissan, bu teknoloji ve çözümler sayesinde daha yaşanabilir ve temiz kentler için katkı sağlıyor. Geliştirdiği teknolojileri herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışmalarını sürdüren Nissan, birçok teknolojik yeniliği Micra Gen5 ile B-HB segmentine taşıdı.

M

icra Gen5, tüm donanım seviyelerinde olmak üzere gelişmiş güvenlik teknolojilerini sunan Nissan’ın ilk B segmenti aracı olarak öne çıkıyor. Nissan Intelligent Driving kapsamında yeni Nissan
Micra Gen5, bu sınıfta bir ilk olan Şeritte Takip Asistanı başta olmak üzere birçok gelişmiş güvenlik teknolojisini kullanıma sunuyor. Nissan’ın Avrupa’da ilk kez kullanıma sunduğu yaya tanıma
özelliğine sahip Akıllı Acil Durum Fren Sistemi dışında Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Trafik İşareti Algılama
Sistemi, Uzun Far Asistanı ve Kör Nokta Uyarıcısı gibi özellikler sürüş güvenliğini arttırıyor. Tüm bu gelişmiş
sürüş destek sistemleri otonom sürüşün yapı taşlarını oluştururken aynı zamanda Nissan Intelligent Mobility
sisteminin de parçası olarak öne çıkıyor.
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M

Paris Otomobil Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü
Sinan Özkök,”Avrupa’da ve ülkemizde en çok tercih edilen modellerimizden
olan Micra, B-HB segmentine beraberinde getirdiği yeni teknolojilerin yanında
dinamik ve sportif tasarımıyla teknolojileriyle önceki nesillerinin satış başarısını
daha da ileriye götüreceğine inanıyorum” dedi.

A

pple CarPlay üzerinden Siri sesli komut sistemi desteği de sunan 7 inç
büyüklüğündeki merkezi ekran; ses sistemi, navigasyon, akıllı telefon ve
uygulamalara erişim sağlarken Bose® tarafından geliştirilen ses sistemi benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Yeni Nissan Micra Gen5’in
motor kaputunun altında sürüş keyfiyle yakıt verimliliğini aynı potada eriten motorlar
görev yapıyor. Satış başlangıcıyla birlikte her ikisi de 90 HP gücünde 0,9 litre hacimli
turbo beslemeli 3 silindirli turbo benzinli dışında 1,5 litre hacimli turbo dizel kullanıma sunulacak. Daha sonra ürün gamına atmosferi 1,0 litre hacimli 73 HP gücünde
benzinli motor eklenecek.
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arkanın yeni ve güncel tasarım diline sadık olan Micra Gen5; V formlu ön
ızgarası, önden arkaya doğru uzanan bumerang şeklindeki aydınlatma
birimleriyle bütünleşen keskin hatları ve arkaya doğru alçalan eğimli tavan
çizgisiyle marka aidiyetine vurgu yapıyor. Energy Orange da dahil 10 kadar
gövde renginin yanı sıra iç ve dış kişiselleştirme alternatiflerine sahip olan Nissan
Micra Gen5 müşterilere kendi kişiliklerini yansıtan Micra’yı oluşturmak üzere 125
kadar kombinasyon imkanı sunuyor.
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Marka olarak SUV liderliklerini teknoloji alanına taşımayı hedeflediklerini söyleyen Özkök, “Nissan’ın yeni tekno-

Intelligent Mobilility yaklaşımının bir parçası olan ProPILOT’u orta sınıfa taşıyacak olan Nissan, kullanıcıları için

lojiler geliştirmenin yanında bu teknolojileri herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi de ilke haline getirdi. Markanın

daha güvenli ve konforlu sürüş hedefliyor. ProPILOT sistemi, herhangi bir sürücü müdahalesi olmadan ka-

bu önemli prensibi Paris’te Micra Gen5 ile vücut buldu” ifadelerini kullandı. Nissan ayrıca otonom sürüş sistemi

vşakları geçip şehir içi yolculuklarını tamamlayacak. Sistem, kullanıma geçmesiyle birlikte olası sürüş güvenliği

olan ProPILOT üzerinde yaptığı çalışmaları sürdürüyor.

tehditlerini algılayarak önlem alıp, sürüş esnasında şerit değiştirebilecek.
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Anahtarsız giriş ve çalıştırma özellikli anahtarı da
barındıran yeni C3’ün tüm
fonksiyonlarına, ergonomik kullanım sunan 7 inçlik ekrandan erişilebiliyor.
Gösterge paneli ve koltuk
tasarımlarındaki genişliğin
görsel algısı 1379 mm’lik
(önceki modelden 2 cm
daha fazla) omuz genişliği
ile onaylanıyor. Arka koltuk
yolcularına sunulan diz
mesafesi de sınıfının en
iyilerinden. Torpido gözü
de sınıfının en genişi. Yeni
C3’ün bagajı 300 litrelik bir
hacme yaklaşıyor.

Yeni Citroën C3, dünyada
ilk kez sunulan ve ”Otomobil Dünyasının Yeni
Sosyal Fenomeni” unvanını
kazanacak bir teknolojiyi barındırıyor: Citroën
ConnectedCam. Citroën
C3, sosyal ağlarda günlük yolculuklarınızı paylaşabildiğiniz veya kaza gibi
durumlarda kanıt niteliği
sunmak için tasarlanan,
dikiz aynasının arkasına
yerleşimli bir HD kamera
sistemi olan Citroën ConnectedCam gibi son teknolojiler ile donatıldı.
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CITROËN, PARİS OTOMOBİL FUARI’NA
YENİ C3’ÜN DÜNYA PRÖMİYERİYLE BİRLİKTE
CXPERIENCE VE C3 WRC İLE DAMGASINI VURDU...

Y

eni Citroën C3: Otomobil dünyasının yeni sosyal fenomeni. Citroën’in küçük sınıfta 3.5 milyonu aşkın
satış adedini geride bırakan başarılı modeli C3, tamamen yenilenerek hem segmentinde hem de otomotiv sektöründe ilklere imza atmaya hazırlanıyor. Citroën Advanced Comfort programı dahilinde geliştirilen
yeni C3’te, markanın öncülüğünü sürdürdüğü konfor algısı yeniden belirleniyor.

5 kapılı yeni Citroën C3, 3.99 metre uzunluğuyla kompakt ve pratik yapısını koruyor ve 10.7 metrelik dönüş
yarıçapı ile de şehir hayatındaki kıvraklığını sürdürüyor. Citroën’in, C4 Picasso ve C4 Cactus’te kullanılan karakteristik iki seviyeli ön far tasarımı ile araç yukarıya doğru uzanıyor ve kaputun yüksekliği arttırılıyor. Kapsamlı
kişiselleştirme özellikleri, aracın güçlü kişiliğini destekliyor.

Ç

ift gövde rengiyle tercih edilebilen yeni C3’ün tavanında 3, karoserde ise 9 alternatif renk mevcutken
toplamda 36 kombinasyon gerçekleştirilebiliyor. Sis farlarının çerçeveleri, yan aynalar, C sütunları kaplamaları ve “Airbump” olarak adlandırılan gövde korumalarında da renk seçenekleri mevcut olacak.

Citroën C3’ün gelişmiş
sürücü destek sistemleri
ayrıca şunları içeriyor: Ses
tanıma özellikli 3D navigasyon, geri vites kamerası, şerit değiştirme uyarısı
ve kör nokta uyarısı. Tüm
araç fonksiyonlarına kontrol
merkezi olarak görev yapan
7” boyutundaki dokunmatik tabletten erişiliyor.
Optimum tepki süresi kısa
olduğu için tablet kapasitif
ekran teknolojisi kullanıyor.
Yeni C3’ün yüksek verimlilik
sunan PureTech benzinli
ve BlueHDi dizel motorları, EAT6 isimli en son
nesil otomatik şanzımanın
da desteğiyle performans
bakımından bir adım ileri
gitmeyi başarıyor.

Manuel şanzımanlı PureTech 3 silindirli benzinli motor, 68 HP, 82 HP ve 110
HP (Stop&Start) seviyelerine sahipken BlueHDi 75 HP (Stop&Start) ve 100 HP
(Stop&Start) dizel güç üniteleri ile satışa sunuluyor. En iyi sürüş performansı
ve konforu için yeni C3 kısa bir süre içerisinde EAT6 otomatik şanzıman ile de
piyasada yer alacak.
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Citroën, Yeni C3 WRC Concept
ile ralli parkurlarına dönmeye
hazırlanıyor...
Dünya Ralli Şampiyonası’nı rekor bir sayı olan
96 adet zaferle 8 kez
kazanan Citroën Racing
ekibi, Paris Otomobil
Fuarı’nda yeni araçları
C3 WRC’nin üstündeki perdeyi kaldırıyor. İlk
olarak Ocak 2017’deki
Monte Carlo Rallisi’nde
parkurlara çıkacak olan
C3 WRC Concept, Citroën Tasarım Merkezi ve
Citroën Racing’in ortak
çalışması sonucunda, yeni
C3 üzerinden geliştirildi.
Yeni C3 modelinden 55
mm daha geniş olan C3
WRC Concept’te seri
üretim modeldeki enerjik
detaylar yarış versiyonuna
da aktarıldı. Logoyu da
kapsayan krom ön bölüm,

LED gündüz farlarına
kadar uzanıyor. İki renk
tonuna sahip olan C3
WRC Concept’in karbon
görünümlü yan aynalarında, ön tamponun hava
girişlerinde, fren kaliperlerinde, yan marşpiyelerde, C sütununda ve arka
soğutma kanallarında,
seri üretim yeni C3’te de
kullanılan sarı renge yer
verilerek enerjik izlenim arttırıldı. FIA’nın yeni
Dünya Ralli Şampiyonası
regülasyonlarına uygun
olarak geliştirilen C3 WRC
yaklaşık 380 HP gücünde
olacak.

Segmentinin en beğenilen MPV’si
C4 Picasso yenilendi
2013 yılında tanıtılan ikinci nesil
C4 Picasso, 390.000’i aşkın
kullanıcıya ulaşarak büyük bir
başarıya imza atmasının ardından makyajlandı. Citroën
Advanced Comfort programı
kapsamında revize edilen C4
Picasso, hem tasarım hem de
konfor anlamında, markanın bu
alanlardaki öncü kimliğini ileriye
taşıyan modellerden ilki. MPV
segmentindeki C4 Picasso ve
Grand C4 Picasso modelleri
boyutlarına göre verimli iç mekan ve yükleme özelliklerini sunmaya devam ediyor. Ön yüzü
tamamen yeniden tasarlanan
C4 Picasso’nun 3D stop lambaları da yeniden tasarlanarak
daha derin bir ifade sunulmaya
başlandı, yeni 17 inç alaşım
jantlar ve çift renkli gövde
seçenekleri ile de kişiselleştirme
özellikleri arttırıldı. C4 Picasso’nun iç mekanından 4 farklı
kişiselleştirme paketi sunulmaya

başlanıyor. Loft özellikli kabin,
tüm yolcuların en iyi şekilde hissetmesi için hem renk hem de
ışık zenginliğiyle segmentinde
öncü rolünü sürdürüyor. 7 inçlik
dokunmatik ekrandan yeni 3D
CITROËN Connect Nav, navigasyon sistemi yönetilebiliyor.
12 inçlik ikinci ekran üzerinden
de araç ile ilgili tüm bilgiler takip
edilebiliyor. C4 Picasso modellerinde artık, Tabela Tanımlama ve Uyarı Sistemi, tamamen
frenleme yapabilen Adaptif
Cruise Control, Şeritten Çıkma Uyarısı, Aktif Güvenlik Fren
Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarısı
ve Kör Nokta Uyarısı gibi
sistemleri de en yeni nesilleriyle sunuluyor. C4 Picasso’da,
düşük yakıt tüketimleriyle,
Euro 6 emisyonlarını karşılayan
PureTech ve BlueHDi motorlar
kullanılıyor.

Paris Otomobil Fuarı’nın yıldızı: CXPERIENCE
4.85 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde
ve 1.37 metre yüksekliğindeki CXPERIENCE
Concept, markanın en önemli iddialarının başında gelen ve kullanıcılarına rakiplerinde bulunmayan bir konfor sunacağını söz veren, “Citroën
Advanced Comfort” programı kapsamındaki
tüm özellikleri taşıyor. Markanın gelecekte
üreteceği üst segment binek otomobille ilgili ön
bilgileri alabilmek adına CXPERIENCE Concept
büyük bir öneme sahip.
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Gelecek, E-Tense ile göz önüne
seriliyor. 4.72 metre uzunluğunda
ve 1.29 metre yüksekliğinde olan
E-Tense, 402 HP güç ve 516 Nm
tork değerlerini 0 emisyona sahip elektrikli motorunile sağlıyor.
Formula-E’de edinilen deneyimle
oluşturulan teknolojik altyapıda
lityum-ion piller aracın merkezine
konumlandırıldı. Yüzde yüz elektrikli E-Tense’in menzili şehir kullanımında 360 km, karma kullanımda ise 310 km. 1.8 ton ağırlığındaki
E-Tense 250 km/s maksimum hıza
ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 4.5 saniyede tamamlıyor.

Infiniti, Paris Otomobil Fuarı’nda
devrim niteliğinde yeni VC-Turbo motorunu
ve QX Sport Inspiration Konseptini tanıttı
Infiniti, dünyanın en önemli
otomobil fuarlarından olan
Paris Otomobil Fuarı’nda
son dönemde hazırladığı
yenilikleri sergiliyor. Infiniti,
dünyanın ilk değişken kompresyon (Sıkıştırma) oranına sahip ve şimdiye kadar
yaratılmış en gelişmiş içten
yanmalı motor olan VC-Turbo’yu (Değişken Kompresyon-Turbo besleme) tanıttı.
Infiniti, Paris’te ayrıca,
SUV modellerindeki yeni
nesil tasarım anlayışının
yansıtıldığı QX Sport Inspiration’ı fuara özel bir
versiyonla Avrupa ile buluşturdu. VC-Turbo teknolojisi, içten yanmalı motor
tarihinde yeni bir sayfa
açıyor. 20 yıldan uzun süren
geliştirme çalışmaları sonucunda, Infiniti’nin 4 silindirli
2.0 litrelik turbo beslemeli
benzinli VC-Turbo motoru,
içten yanmalı güç aktarım
mekanizması teknolojisinde

büyük bir yenilik sunuyor.
Sabit bir kompresyon
(Sıkıştırma) oranıyla sınırlı
kalmak zorunda olunmayan bu motor teknolojisi
sayesinde, kompresyon
oranı 8:1 (yüksek performans için) ve 14:1 (yüksek
verimlilik için) arasında
değişiklik gösteriyor. Kendini
dönüştürebilme ve piston
alanı yüksekliğini kusursuz
şekilde azaltıp yükseltebilme yeteneğine sahip bu
motorlar sayesinde sürüş
durumunun gerektirdiklerine
göre en yüksek seviyede
oran otomatik olarak uygulanabiliyor. VC-Turbo teknolojisi, belirgin şekilde azaltılmış
yakıt tüketimi, emisyonlar,
ses ve titreşim seviyeleri gibi
özellikleri de içeren birçok
fayda sunmakla birlikte,
karşılaştırılabilir geleneksel
motorlardan daha kompakt ve hafif yapısıyla dikkat
çekiyor.
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KODİAQ ile Skoda’nın Paris’te SUV gösterisi
Çek üretici Skoda, Paris Motor Show
2016’da yeni model atağının en
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önemli ve son üyesi olan Kodiaq’ı ilk
kez dünya kamuoyuna tanıtıyor. Markanın 7 koltuklu ilk büyük SUV aracı
olan Kodiaq, aynı zamanda Skoda
için “SUV atağı”nın da startını veriyor.
Skoda, bu yılki Paris Motor Show’da
“SUV atağı”nı Kodiaq’la başlatıyor.
Markanın 7 koltuklu ve büyük boyutlu
ilk SUV modeli olan Kodiaq, dünya
kamuoyunun önüne Paris’te çıkıyor.
4.70 m uzunluğu, 7 koltuğa kadar çıkabilen oturma kapasitesi ve sınıfının
en büyük bagaj hacmiyle dikkatlari
üzerinde toplayacak Skoda Kodiaq,
kendine özgü tasarım karakteri, pratikliği ve sadece üst sınıf modellerde
bulunan inovatif teknolojileriyle de
adından söz ettirmeyi hedefliyor.

Çek üretici, Kodiaq ile mevcut model yelpazesini 7’ye,
versiyon sayısını da 40’ın üstüne çıkarıyor. Yine Kodiaq ile
SUV atılımına start veren Skoda, “2025 Stratejisi”ne uygun olarak gelecek yıllarda yeni modellerle bu hızlı gelişen
sınıfta da yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Skoda, böylelikle model yelpazesinin çekiciliğini artırmayı ve markaya
yeni müşteri grupları eklemeyi de hedefliyor. Bu çerçevede
Kodiaq, Skoda’nın, her sınıfta en iddialı donanımları sunma
iddiasının da öncülüğünü yapmış olacak.

Lexus Paris Motor Show’da Super Coupe’si
LC500 ile Büyüledi...
Lexus 2016 Paris Motor Show’da tasarımıyla ve
performans özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken
LC 500’ü sergiledi. 2012 yılında gösterilen LF-FC
konseptinin neredeyse aynen üretim versiyonuna
aktarıldığı LC 500, tasarım özellikleriyle ve teknolojisiyle ön plana çıkıyor. LC 500’de hibrit motor ve
benzinli motor olmak üzere iki versiyon bulunacak.
LC 500h ve LC 500 önümüzdeki yıldan itibaren
dünyada ve Türkiye’de aynı anda satışa sunulacak.
Yeni Lexus LC 500, mühendislik ve tasarım ekiplerinin büyük bir uyum içerisinde çalışması sayesinde
sıra dışı özelliklere sahip oldu. Fuarın en dikkat
çeken modellerinden biri olan LC 500, aerodinamik
tasarımını, karbon fiber tavan ve yola oturan alçak
ve geniş bir duruşla tamamlıyor. Ön tarafta Lexus’un
kendine özgü ön panjuru dikkat çekerken, üçlü LED
farlarda otomotiv endüstrisinin en ince projektörleri
birlikte tasarlandı. Arkada da aracın çekici tasarımı,
çok katmanlı stop lambalarıyla eşsiz bir görüntü
oluşturuyor. 4 kişilik oturma kapasitesiyle LC 500
4,760 mm uzunluğa, 1,920 mm genişliğe, 1,345 mm
yüksekliğe ve 2,870 mm dingil mesafesine sahip.

Lexus LC 500 yüksek devirlere ulaşabilen RC F ve GS
F’de yer alan 5.0 litre V8 motoru kullanıyor. Bu atmosferik
V8 motor, hem akıcı ve direkt tepkileri olduğu için hem de
etkileyici bir sese sahip olduğu için tercih edildi. Tamamen
alüminyum V8 motor 473 HP güç ve 527 Nm tork üretiyor. Lüks otomobilde bir ilk olan yeni geliştirilmiş 10 ileri
otomatik şanzımanı kullanan LC 500’ün 100 km/s’ye 4.5
saniyenin altında ulaşıyor.
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Lexus Markasından Kinetik
Koltuk Konsepti
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Paris’te Lexus’un bir diğer dikkat çekici tanıtımı, yeni
Kinetik Koltuk Konsepti oldu. Yenilikçi bir yapıya sahip
olan koltuklar, esnek yapısı sayesinde vücudun şeklini alıyor ve uzun süreler boyunca konforlu bir yolculuğa imkan sağlıyor. Hareket eden yapısı sayesinde,
vücudun bel kemiği ve baş hareketlerini dengeleyerek
kasların rahatlamasını ve uzun süreli oturmanın yaratacağı sorunların önüne geçilmesini sağlıyor. Koltuk
sırtlığında kullanılan örümcek ağı şeklindeki yapı malzemesinde petrol bazlı ürünler yerine çevre dostu
sentetik ipek malzeme kullanılıyor.
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Lexus Paris Motor Show’da
Yeni UX Konsepti Tanıttı
İleri teknoloji ve yüksek işçilik kalitesiyle dünyanın
en iyi otomobillerini üretme felsefesine sahip Lexus, 2016 Paris Motorshow’da yeniliklerini sergiledi.
Paris’te lüks coupe modeli LC’yi, Kinetik Koltuk
Konsepti’ni ve NX Sport Edition’ı sergileyen Lexus,
aynı zamanda UX Concept’in de dünya prömiyerini
gerçekleştirdi. Paris’te örtüsü kaldırılan Lexus UX
Concept, lüks markanın yeni kompakt crossover
modelini temsil ediyor. Bu yeni konsept, hem markanın yenilikçi tasarım dilini ortaya koyuyor hem de
gelecekteki kompakt SUV vizyonunu gösteriyor.
Dikkat çekici Lexus tasarımını kompakt SUV’a
aktaran UX Concept, iç ve dış tasarımının yanı sıra
sürüş özellikleriyle de fark yaratıyor. Avrupa’da hızla
büyüyen kompakt crossover pazarı için tasarlanan
bu yeni konsept araç, çekici tasarımı ve kullanışlı
yolcu kabini ile farklı bir sürüş deneyimi sunmayı
amaçlıyor.
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Yeni elektrikli smart
smart modellerinin ataklığını ve kullanışlılığını sıfır emisyonlu sürüş ile birleştiren ve böylece şehir içi sürüşler için
mükemmel bir mobilite çözümü sunan yeni elektrikli smart, elektrikli mobilite dünyasına girişi hiç olmadığı kadar
kolaylaştırıyor. Sıfır emisyonlu sürüş keyfi sadece smart fortwo coupé ve smart fortwo cabrio modellerinde
değil, aynı zamanda ilk kez dört koltuklu smart forfour modelinde de kullanıma sunuluyor. Böylece smart bütün
ürün gamını benzinli motorların yanı sıra elektrikli motorlu olarak da sunan tek marka olarak öne çıkıyor.
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Mercedes-Benz “E-mobilite” temasıyla
Paris Otomobil Fuarı’nda Yerini Aldı...
Mercedes-Benz, EQ ile yeni bir elektrikli otomobil markası hayata geçiriyor. Elektrikli otomobillerin geleceğine
bakış açısını gözler önüne seren EQ ‘Electric Intelligence’ bünyesinde; ürün, hizmet, teknoloji ve yenilikçi
çözümleri barındıran eksiksiz bir ekosistem sunuyor. Generation EQ, SUV genlerini dinamik coupe karakteriyle harmanlarken arka kısımda Shooting Brake esintilerini de sergiliyor. Akıcı hatlara sahip alçak ve uzun siluetiyle dikkat çeken araç, parlak siyah motor kaputu, ön camı ve koyu renk panoramik cam tavanıyla gümüş
gövde rengiyle kontrast oluşturuyor. Geniş omuzlu gövde kadar 21 inçlik alaşım jantlar da dinamik görünümü
destekliyor. Dinamik tasarımlı gövdenin altında iki adet elektrik motoru yer alıyor. Motorlar en güçlü versiyonda
toplam 300 kW (408 BG) Ssistem gücü ve 700 Nm tork üretirken sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi güvenli
ve dinamik sürüş özelliklerini beraberinde getiriyor. Generation EQ, söz konusu güç ve tork değerleriyle 0-100
km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlıyor. İki aksın arasında araç zemininde gizlenen 70 kWh kapasiteli
lityum-iyon bataryalar 500 km’ye varan bir menzil sunuyor.
Generation EQ yeni nesil farklı şarj
teknolojileriyle şarj edilebiliyor. Herhangi
bir standart prizden de şarj edilebilen
Generation EQ yüksek kapasiteli hızlı
şarj noktalarında da şarj edilebiliyor. 100
km ‘Sıfır Emisyon’ menzili için sadece 5
dakikalık bir şarj süresinin yeterli oluyor.
Yeni nesil elektrikli otomobiller kendine
ait ve özel olarak geliştirilmiş bir platform üzerine yükseliyor. Yeni platform;
SUV, sedan, coupe, cabrio ve gelecekteki bütün elektrikli otomobil ailesi için
gerekli olan altyapıyı sunuyor

Yeni E-Serisi All Terrain
Sedan ve Estate versiyonlarının
yanı sıra aileye eklenen yeni
E-Serisi All Terrain modelinin ilk
gösterimi 2016 Paris Otomobil
Fuarı’nda yapıldı. Arazi sürüşü
odaklı tasarım detaylarıyla
E-Serisi ürün gamını tamamlayan All Terrain güçlü ve
sağlam bir görünüm sunarken,
aynı zamanda Estate modelinden de ayrışıyor.

Yeni Mercedes-AMG GT
Mercedes-AMG 2016 Paris
Otomobil Fuarı çerçevesinde
GT ailesini genişletmeye devam
ediyor. Mercedes-Benz spor otomobillerinden beklenen her türlü
özelliği sunan en özel araç olma
ünvanına sahip Mercedes-AMG
GT ailesinin yeni üyesi Mercedes-AMG GT R da fuarda
sergilenen araçlar arasındaydı.
Daha da sportifleşen tasarımı ile
yeni Mercedes-AMG GT R, fuarın
en ilgi çekici modelleri arasında
yerini aldı.
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PARİS OTOMOBİL FUARI’NDA YENİ KIA
RİO’NUN DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILDI
2015’te dünya genelinde 473.000 adet satılan ve
KIA’nın küresel düzeyde en çok ilgi gören modeli olan
Rio, markanın yıllık satışlarının yüzde 16’sını oluşturuyor. Rio’nun dördüncü nesil versiyonu, B segmentindeki alıcılara çekici bir paket sunuyor. Yeni Rio, daha
çok kişiye hitap etmek üzere tasarlandı. Bir önceki
versiyondanfarklı olarak aracın cazibesi ve sürüş keyfi
artırıldı. Yeni Rio, sınıfındaki en gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip oldu. Tasarımdaki yenilikçi bakış açısı
Yeni Rio’ya kendine özgü bir görünüm ve eski modelden daha olgun bir karakter kazandırdı. Yeni Rio’nun

Yenilenen Soul, revize edilen metalik ızgara ön ve arka tamponlara, gündüz yanan LED ışıklara, isteğe bağlı HID (yüksek yoğunluklu deşarj) farlara ve KIA markasıyla özdeşleşen
“kaplan-burun” ızgaraya sahip oldu. Otomobil severler farklı
renk seçeneklerini ve 10 çubuklu 16 ve 17 inç alüminyum
alaşım jant tasarımlarını seçebiliyor.Yenilenen Soul’ün kabin
içinde ise tek veya iki tonlu renk seçeneği sunan benzersiz
bir kumaş döşemesi yer alıyor. Yeni parlak siyah ve metalik
tonlar ile kumanda mekanizması, arabanın içindeki kaliteli ambiyansı artırıyor. Soul’ün kabin içindeki yeni turuncu
tasarım paketi, beraberinde turuncu ve gri döşeme, gri dikiş
ve turuncu tonları getiriyor. Mevcut tasarım paketleri geliştirilirken, Urban Active özelliği ise aracın kompakt SUV karakterini vurguluyor. Bunu yanı sıra, ön ve arka tekerlek kemerindeki
parlak siyah görünümünü, ön ve arka tamponlar ile yan
eşiklerin bulunduğu gövde kitini kapsayan bir dizi kozmetik
geliştirmeler yapıldı. Otomobil severlerin seçenekleri arasında
yer alan The Red Zone paket ise ızgara, ön - arka tamponlar
ve eşik üzerinde kırmızı bir ışık setinin yanı sıra, kırmızı tavan
ile küçük, kırmızı bir arka rüzgarlık sunuyor.

sürücü odaklı kabini sınıfının en genişi olarak dikkat
çekiyor. 325 litrelik daha büyük yük kapasitesi de otomobil severlere daha çok şey taşıma avantajı sunuyor.
Yeni kabin teknolojileri, güvenlik sistemleri ve bağlantı
özellikleri ile donatılan Yeni Rio bugüne kadar üretilen
en teknolojik ve en gelişmiş Rio modeli oldu. Hem
Android Auto™, hem de Apple CarPlay™ entegrasyonu sunan Yeni Rio, yaya tanıma yeteneği sayesinde
sınıfında Otonom Acil Frenleme özelliğine sahip ilk
model olarak dikkat çekiyor.Yeni Rio, küresel pazarlarda 2017 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak.

Panamera'nın yeni hibrit modeli
Paris'te görücüye çıktı..!
Yeni Porsche plug-in hibrit, her zaman önce tamamen
elektrikli sürüşte çalışmaya başlıyor ve saatte azami 140
kilometre ile 50 kilometre mesafeye kadar da sıfır emisyonlu bir otomobil olarak yola devam ediyor. Dört çeker
sürüş sistemine sahip Panamera 4 E-Hybrid, saatte 278
kilometre azami hıza ulaşıyor ve sabit 700 Nm çekiş
üretiyor. Kalkıştan saatte 100 kilometre hıza ise sadece
4,6 saniyede ulaşıyor. Panamera modellerinin diğer ikinci
neslinde olduğu gibi, yeni, olağanüstü hızlı ve verimli
şekilde vites değişimi yapan Porsche sekiz vitesli Dop-

pelkupplung (PDK) şanzıman da gücün dört çeker sürüş
sistemine aktarılması için kullanılıyor. Bu yeni şanzıman,
bir önceki modelde yer alan sekiz vitesli otomatik tork
dönüştürücü şanzımanın yerine geçiyor. Yüksek voltaja
sahip bu bataryanın 230-V, 10-A bağlantı ile tamamen
şarj olması yalnızca 6 saat sürüyor. Sürücünün Panamera’da yer alan standart 3,6 kW şarjın yerine, otomobilin içine konulan opsiyonel 7,2 kW şarj ve 230-V, 32-A
bağlantı kullanması halinde, bataryanın tamamen dolma
süresi de sadece 3,6 saate iniyor.
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Renault’dan Paris’te iki dünya prömiyeri: SsangYong Paris Motor Show’da
Yeni Megane Sedan ve Konsept Trezor
Merakla Beklenen LIV-2’yi Tanıttı!
20’den fazla ülkede satışa sunulacak Yeni Megane
Sedan Türkiye’de sadece Oyak Renault Fabrikaları’nda
üretiliyor. Müşterilerin merakla beklediği Yeni Megane
Sedan 12 Ekim 2016’da Türkiye’de satışa sunuluyor
olacak. Yeni Renault MEGANE Sedan’ın Bursa’daki
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretimi için 200
Milyon Avro yatırım yapıldı. Bu yatırımlar, gerek fabrikada, gerekse tedarikçilerde yapılan yeni kalıp, ekipman
ve makine yatırımları, AR-GE ve mühendislik yatırımlarını kapsıyor. Yeni MEGANE Sedan üretimi, Oyak
Renault Otomobil Fabrikaları’nda 700 kişilik ek istihdam yaratıyor. Esnek üretim prensibine göre tasarlanan

standart Renault/Nissan gövde hatlarında, Clio ve Yeni
MEGANE Sedan, tek hat üzerinde birlikte üretilebiliyor.
EuroNCAP 2015 beş yıldız kriterlerine göre güçlendirilmiş gövdede, sıcak şekillendirilmiş yüksek mukavemetli
çelik saclar kullanılıyor. Paris Otomobil Fuarı’nda çoğu
Avrupa pazarında satışa sunulacak olan yeni KOLEOS
INITIALE PARIS versiyonu da tanıtılıyor. Bu model 2017
baharından itibaren Yeni KOLEOS’un diğer versiyonlarıyla ile aynı zamanda satışa sunuluyor olacak.
Diğer yandan TREZOR konsept otomobiller alanında
yeni bir döngüyü temsil ediyor.

SsangYong Ceo’su Johng-sik Choi, “Güney Kore’nin lider SUV üretici olarak rekor sürede sıfırdan yeni bir araç
üretmenin mümkün olduğunu Tivoli ve XLV ile gösterdiklerini, markanın tasarım yeteneklerini ortaya koyduklarını ve dünya çapında 100.000’den fazla satarak
SsangYong’un gelecek vizyonunun şekillenmesinde bu
modellerin önemini vurguladı. “ 2017 yılında gelecek yeni
büyük SUV modelinin, LIV-2 ile neredeyse tamamlanmış
halinin de gözler önüne serildiğini iletti. “LIV-2 ileri teknoloji ve yüksek güvenlik özellikleri ile SUV konseptine
lüks bir yaklaşım sunuyor. Bu modelin SsangYong’un
bir başka dönüm noktası olacağına inanıyoruz. Bundan
sonra her yıl yeni bir model için sözümüzü tuttuğumuzu
da göreceksiniz”, diyerek görüşlerini belirtti. LIV-2; 2013

yılında Seul Otomobil Fuarı’nda tanıtılan LIV-1 konseptinden sonraki basamak olarak SsangYong’a haklı bir
gurur yaşattı. SsangYong Tivoli ve XLV modelleri için ise,
ekstra güvenlik paketleri ve uzun yolcukları daha keyifli
hale getirecek özellikler eklenmiştir. SsangYong’un ilk B
segmenti aracı olan Tivoli sınıfında lider konuma gelmesine yardımcı olan özelliklerini korurken, (AEBS) Özerk
Acil Fren Sistemi standart donanımına eklenirken, opsiyon olarak Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma
Sistemi, High Beam Assist ve Trafik Sinyal Tanıma özellikleri sunulmuştur. Ayrıca konforlu bir seyahat için tamamen ayarlanabilir direksiyon simidi ve uzun yolculuklar
için opsiyon olarak arka koltuk havalandırma özelliği de
araçla birlikte sunulmaktadır.
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SEAT'ın yeni SUV'u en maceracı
Ateca, şehirli bir müşteri kitlesine sahip olsa da bu otomobil beklenenden çok daha fazla off-road
kapasitesi sunuyor. Ateca X-Perience ile daha maceracı bir karaktere vurgu yapılarak, diğer SUV’ların
ulaşamayacağı türde bir arazi aracı yaratılıyor.
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haliyle Paris Fuarı'nda Yer Aldı..!
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Orta konsolda yer alan sürüş deneyimi butonu ile
SEAT Sürüş Profilindeki Eko, Konfor, Spor, Kar,
Off-road ve Kişisel modlardan biri seçilebiliyor ve
böylece Ateca X-Perience sürücü durumuna, yol
koşullarına ve o andaki kişisel tercihlere kendini
uyarlayarak yeni bir maceraya hazır hale geliyor.
Yeni nesil Haldex teknolojisine sahip 4Drive çekiş
kontrolü, Yokuş İniş Desteğini de içeriyor ve bütün
bunlar sürüş güvenliğini artırıyor. Ateca X-Perience’ın özel tasarım 18 inçlik jantları, siyah çamurlukları, özel kapı eşikleri, çizilmez boyası, ideal
yerden yüksekliği otomobilin off-road karakterini
tamamlıyor. Krom tavan rayları, bagajın üstüne yerleştirilen ve otomobilin sportif karakterini ortaya çıkaran arka spoyler, bagajdaki 4Drive ve X-Perience
logoları, arka tamponda yer alan çamurluklar Ateca
X-perience’a agresif bir görüntü kazandırıyor.

sistemlerini en eksiksiz şekilde barındırıyor. Şerit
Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Şehir
içi Acil Frenleme Fonksiyonu özelliğine sahip Ön
Bölge Asistanı, Kör Nokta Tespit Sistemi ve Arka
Çapraz Trafik Uyarısı, Top View Camera (Çevresel
Görüş Sistemi), Park Asistanı gibi özellikler otomobilde yer alıyor. SEAT, bağlanabilirlik konusunda
da en önde olmayı hedefliyor. Ateca X-Perience’ın
Full Link teknolojisi (Apple Car Play ve Android Auto
işlevlerini kapsar), 8 inç Medya Sistemi ekranı ve
sürücünün akıllı telefonları kablosuz olarak şarj etmesini sağlayan “Connectivity Box” sistemini içeren
yeni nesil bilgi-eğlence sistemleri sayesinde dijital
dünyayla sürekli olarak bağlantı içinde kalması
sağlanıyor.

190 HP güç üreten 2.0 TDI motora sahip ATECA
X-perience, 7 ileri DSG şanzımanıyla performans
ve verimliliği buluşturuyor. Ateca X-Perience, SEAT
modelleri için artık alışılmış olan sürücü destek
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Suzuki Türkiye Genel Müdürü: Ümit KARAARSLAN
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Suzuki Ignis ve makyajlanan SX4 S-Cross modelleri, bu yıl
115’incisi düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıktı
Japon otomobil üreticisi Suzuki, bu yıl 115’incisi
düzenlenen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’nda en
yeni modelleri Ignis ve S-Cross’un Avrupa tanıtımını
gerçekleştirdi. Kompakt otomobil üretiminde uzmanlaşan ve bu konudaki iddiasını ürettiği otomobillerle
ortaya koyan Suzuki, yepyeni bir tasarım anlayışıyla Ignis’i geliştirdi. Suzuki’nin Paris’teki bir diğer yıldızı olan
SX4 S-Cross ise makyajlı yüzü ile otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Oturaklı ve ağırbaşlı tasarımını
koruyan SX4 S-Cross, ağırlıklı olarak ön yüzünde
gerçekleştirilen makyaj operasyonu ile çok daha rafine
bir görünüme kavuştu. SX4 S-Cross’ta görev yapan 1.6 litrelik benzinli motor, makyaj operasyonunun
arından yerini 1.0 litre ve 1.4 litrelik BOOSTERJET
direkt enjeksiyonlu turbo motor seçeneklerine bıraktı.
Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Paris Otomobil
Fuarı’nda sergilenen Ignis ve SX4 S-Cross modellerinin de bu konuda başarılı olacağına inandığını söyledi.
‘SUZUKI NEXT 100’ stratejisiyle üretilen modellerin
markayı yeniden hak ettiği noktaya ulaştıracağını hatırlatan Ümit Karaarslan, “Suzuki’nin 2020 yılına kadar

her yıl yeni bir model tanıtma hedefi var. Önümüzdeki yıllarda otomotiv sektöründe en hızlı büyümenin,
küçük SUV, kompakt SUV, B segmenti ve A segmenti
modellerde gerçekleşmesi bekleniyor. Suzuki’nin en
yeni modeli olan Ignis ve makyajlanarak çok daha şık
bir otomobil haline gelen SX4 S-Cross’u önümüzdeki yıl Türk tüketicisi ile buluşturmayı planlıyoruz. Yeni
modellerden aldığımız güçle, hedeflediğimiz pazar
payına ulaşmak için önemli bir fırsatı yakalayacağımıza
inanıyorum” diye konuştu.

Volkswagen’in gelecek vizyonu “I.D concept” de buluştu
Volkswagen, Paris Otomobil
Fuarı’nda, tamamen elektrikli yeni
konsept aracı I.D’nin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Volkswagen’in
gelecek ile ilgili tasarım ve teknoloji
öngörüsünü de taşıyan I.D, 600
kilometreye varan olan menzili
ve otonom sürüşüyle öne çıkıyor.
Volkswagen’in elektrikli konsept
otomobili I.D, tek bir şarj ile 600
kilometreye varan bir menzile
sahip. Sıfır emisyonlu I.D’nin elektrikli motoru 170 PS’lik güç üretiyor. Kompakt segmentte markanın
elektrikli otomobil tasarım dilini de
belirleyen I.D, iç tasarımda yeni
Açık Alan Konsepti (Open Space
Concept) felsefesini de taşıyan ilk
Volkswagen oldu.

Tek tuşla otonom sürüş
I.D’nin en öne çıkan özelliklerinden biri de bir tuşla “I.D Pilot” adı
verilen otonom sürüşe geçebilmesi. Sürücü bunu, direksiyon üzerinde
bulunan VW logosuna dokunarak gerçekleştiriyor. Direksiyon gizlenerek, sürücüye de daha rahat bir alan sağlanıyor. .D, anahtar yerine,
akıllı telefon ile açılıyor veya çalıştırılıyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarıyla
oluşturdukları, sürüş modu tercihleri, koltuk, navigasyon veya eğlence
sistemi ayarlarını da “Volkswagen Automotive Cloud” profili ile otomobile yükleyebiliyor.
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Ülkü Park’ta Nefes Kesen Çekişme

V1 CHALLENGE’DA HEYECAN ARTIYOR

Türkiye Pist Şampiyonası 4. yarışı, Ülkü Motorsporları Kulübü (ÜMK) organizasyonu ile
İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi...

V1 2. etap yarışları 18 Eylül Pazar günü Ülkü Park’ta yapıldı.
20 pilotun start aldığı ikinci hafta yarışlarında heyecan tavan yaptı.

2016 Türkiye Pist Şampiyonası 4.ayak yarışları Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 01-02 Ekim tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti'nde düzenlendi. Türkiye Pist Şampiyonası’nın super ve maxi olmak üzere
iki ayrı kategoride mücadele ettiği yarışlar, 20 tur üzerinden koşuldu. Ülkü Motorsport, Gedik Ebam
Racing Team ve Borusan Otomotiv Motorsport adına yarışan toplam 13 sporcunun mücadele ettiği
yarışlar sonunda Süperde Ümit Ülkü ve Galip Atar birincilikleri elde ederken, Maxi grupta İbrahim Okyay
zirveyi domine eden isim oldu.

Rekabetçi ruhu, sürekli artan heyecan dozu ve seyir zevkiyle bambaşka bir adrenaline sahne olan V1
Challenge 2. etap yarışları tamamlandı. V1, 1.550 metrelik Ülkü Park pistinde 12 tur üzerinden koşuldu. Yarış aralarında Ümit Ülkü’nün imza attığı sürpriz şovlarise V1’e ayrı bir renk kattı. 2. etap yarışları
sonunda, Burak Çukurova ‘duble’ yaparak genel klasmanda liderliğe yükseldi. Birinci yarış öncesi Türkiye Pist Şampiyonu Ümit Ülkü, Volkicar ile piste çıkarak günün sürpriz etkinliğine imza attı. Çekilişle
belirlenen 5 seyirci, Ümit Ülkü’nün yanına oturarak pistteki müthiş heyecana ortak oldu. Ülkü, ikinci
yarış öncesi ise bu sefer Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarıştığı Porsche’un direksiyonuna geçti.Pistlerin
efsane pilotu, yine çekilişle belirlenen 5 seyirciye unutamayacakları anlar yaşattı. Ümit Ülkü’nün Volkicar
ile yaptığı ‘dragshow’ ise seyircilerden büyük alkış aldı.
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Safranbolu’da Trial Coşkusu
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2016 Türkiye Trial Şampiyonası beşinci yarışı, KARDOFF tarafından Safranbolu
Belediyesi katkılarıyla 01-02 Ekim tarihlerinde Karabük’te düzenlendi…
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Aynı anda start alan, 2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımların, zorlu arazi şartlarında birbirlerine destek
olarak tamamlamaya çalıştıkları trial branşında, sezonun beşinci yarışı 8 takım 16 araç ve 32 sporcu
katılımı ile gerçekleştirildi. Ekipler Karabük Offroad Kulübü (KARDOFF) tarafından Safranbolu’da düzenlenen dayanıklılık yarışında, tek aracın gücü ile aşılamayacak çetin engelleri, en uygun stratejileri kullanarak, en kısa zamanda aşmak için mücadele ettiler. 2 günlük zorlu mücadele sonunda 2 saat 49 dakika 20 saniyelik toplam zamanı ile Suzuki Vitara ile yarışan Ertan Uçar-Mehmet Berat Atagün ve Şencan
Özkurt-Fuat Sarper’den oluşan Team Mobil1 günün kazanı olmayı başardı. Jeep Grand Cherokee ile
Musa Ceylan-Muharrem Ekebil ve Land Rover Defender ile Cihangir Gürcan-Avni İnce ekiplerinden
oluşan Kingoff Trial Team’in 5 saat 50 dakika toplam zamanı ile ikinciliği elde ettiği yarışın üçüncüsü ise,
6 saat 20 dakika toplam zamanı ile Jeep Cherokee ile yarışan Emirhan Kutlu-Ali Çapan ve Jeep CJ8 ile
yarışan Uğur Demirci-Muhammed Zor ekiplerinden kurulu Texxoff takımının oldu.
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