PEUGEOT, 211. YIL DÖNÜMÜNÜ VE OTOMOTİVDEKİ 130
YILLIK TARİHİNİ YENİ 308 İLE KUTLUYOR

YENİ 308, PEUGEOT’NUN 211. KURULUŞ YILI VE OTOMOTİV TARİHİNDEKİ 130. YIL DÖNÜMÜNDE
ÜRETİM HATTINA GİRDİ
Yeni PEUGEOT 308, markanın kuruluşundan tam 211 yıl sonra, 29 Eylül 2021 tarihinde
Mulhouse’daki Stellantis fabrikasında üretime girdi. Dünyanın en eski aktif otomobil markası
olan PEUGEOT, 26 Eylül 1810 yılından bu yana varlığını sürdürüyor. Marka ayrıca, bu yıl bir başka
dönüm noktasını daha kutluyor. 1891 yazının sonunda herkes için ulaşım dünyasına adım atan
PEUGEOT, bundan 130 yıl önce Fransa'da bir bireye teslim edilen ilk otomobil markası unvanını
alarak da hafızalara kazınmıştı.
Bir adam ve tüm aile bireylerinin isteğiyle yaratılan PEUGEOT markası, iki yüzyıldan daha uzun bir
süredir sürekli değişen bir dünyada, ürün ve hizmetlerini her zaman müşterilerinin ihtiyaç ve
gereksinimlerine göre uyarlıyor. PEUGEOT, 211 yılda kendi markasıyla otomobiller ve
motosikletler dışında çeşitli aletler, radyolar, dikiş makineleri, biber ve kahve öğütücüleri olmak
üzere çok sayıda ürün, milyonlarca eve girdi. Marka, bugün 160’ın üzerinde ülkede faaliyet
gösteriyor ve Armand PEUGEOT’nun otomobilin PEUGEOT markasını “Fransa’nın en büyük
endüstriyel işletmelerden biri” yapacağı öngörüsünü her gün doğruluyor.

130 yıl oldu. 2 Ekim 1891’de PEUGEOT ilk binek otomobilini bireysel bir kullanıcıya teslim etti.
Dornach’ta ikamet eden Bay Poupardin, o yılın 27 Ağustos günü otomobilini sipariş etti. Bu 2 HP
gücünde motora (Daimler) sahip 4 kişilik bir otomobildi. O tarihten günümüze markanın faaliyet
gösterdiği 160 ülkede yaklaşık 75 milyon araç satıldı. 1891’de Bay Poupardin’e teslim edilen
PEUGEOT Type 3’ün bir örneği ise bugün Sochaux’daki PEUGEOT Macera Müzesi’nde sergileniyor.

ASIN BÜLTENİ

Dünya ise 211 yılda çok değişti, ama bu değişimin hızı son on yılda çok hız kazandı. Dijitalleşme ve
bağlanabilirlik, yeni düşünme biçimlerini, yeni tüketim yollarını ve ulaşımın yeni yollarını tetikledi.
PEUGEOT, gelişmiş elektrikli ürün yelpazesi ve yeni 308 ile pazara sunulan yeni nesil bağlantılı bilgieğlence sistemi ile bugün hala ulaşımdaki değişimlerin ön saflarında yer alıyor.

