
 

 

 

 

                              
 
PEUGEOT YAZA FAİZ SIFIRLAYARAK 
MERHABA DEDİ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    



 

 

  

 

 
 
 
 
YAZIN TADINI YENİ BİR PEUGEOT İLE ÇIKARTMA FIRSATI! 
 
PEUGEOT Türkiye, Haziran ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için çok özel fırsatlarıyla yine fark 
yaratıyor. Segmentlerinde hep bir adım önde olan model yelpazesine sahip olan PEUGEOT, SUV 2008, SUV 
3008, SUV 5008, 208 ve 508’de birbirinden cazip sıfır faizli kredi seçenekleriyle dikkatleri topluyor. Yeni nesil 
i-Cockpit®, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip segmentinin en çok 
tercih edilen modeli PEUGEOT SUV 2008, 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla showroomlarda 
yeni sahiplerini bekliyor. Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 
3008, 115.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli 
PEUGEOT SUV 5008’de ise 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor. PEUGEOT, sportif 
kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan PEUGEOT 508 için de müşterilerine 80.000 TL için 12 ay 
vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Ayrıca hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli 
PEUGEOT 208’i tercih edenler 35.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 
 
PEUGEOT Türkiye, Haziran ayında ticaretin ustalarını da unutmuyor. Tutumluluk ustası BlueHDi dizel 
motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla Rifter, 75.000 TL için 15 ay vadeli sıfır faizli krediyle tercih 
edilebiliyor. PEUGEOT’nun tüm diğer ticari araç modelleri ise, 120.000 TL’ye kadar 15 ay vadeli sıfır faizli 
kredi seçeneğiyle destekleniyor.  
 

 
 
PEUGEOT Türkiye, Haziran ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek 
otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor. 
Haziran ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508 
modellerinde birbirinden cazip sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. SUV ailesinin üyelerinden PEUGEOT SUV 
2008 modeline sahip olmak isteyenler 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 120.000 TL için 15 ay vadeli %0,99 
faizli kredilerden, SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 115.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150.000 
TL için 18 ay %0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar. Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni PEUGEOT 
i-Cockpit® ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008 ise 120.000 
TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150.000 TL için 18 ay %0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Maksimum sürüş 
keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi PEUGEOT 508, 80.000 TL için 12 ay sıfır faizli 
veya 120.000 TL için 15 ay vadeli %0,99 faizli kredi seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Ayrıca hatchback segmentinin 
özgün tasarımlı sportif modeli PEUGEOT 208’i tercih edenler 35.000 TL için 12 ay vadeli sıfır veya 50.000 TL için 
15 ay vadeli %0,99 faizli faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. 
 
PEUGEOT’dan ticari araçlarda da sıfır faizli kredi fırsatı! 
 
BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü 
tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı PEUGEOT Rifter’a, ay boyunca 75.000 TL için 15 ay sıfır faizli 
veya 125.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. PEUGEOT’nun tüm diğer hafif ticari 



 

 

araç modelleri de 120.000 TL’ye kadar 15 ay sıfır faizli veya 200.000 TL’ye kadar 15 ay %0,99 faizli kredi 
seçenekleriyle destekleniyor. 
 
 
İLETİŞİM 
peugeotpr@peugeot.com 
 
LİNK 
PEUGEOT Basın web sitesi 
basin.peugeot.com.tr 
 
 
PEUGEOT HAKKINDA  
 
PEUGEOT, herkese hitap eden farklı ürünleri ile yaratıcı ve dünyanın önde gelen markası. Mükemmellik, cazibe ve duygulara hitap 
etme değerlerini esas alıyor. 130’un üzerinde ülkede faaliyet gösteren PEUGEOT, 2021 yılında dünya genelinde yaklaşık 1.200.000 
araç satışı gerçekleştirdi. Geçen sene 211. yılını kutlayan PEUGEOT, karakterini, marka mirasını ve zamansızlığını vurgulayan bir 
logo ile yeni marka kimliğini hayata geçirdi. Farklı motor seçenekleri sunan elektrikli binek ve ticari ürün gamıyla enerji 
dönüşümünü sürdüren marka, 2022'den itibaren 9X8 Hybrid Hypercar ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışacak. 
 
 
 
 
 
 
 
PEUGEOT Türkiye 
Kolektif House, Batı Nida Kule 
Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:1, ATAŞEHİR /  İSTANBUL 


