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Az önce bir Peugeot arac› sat›n ald›n›z.
Ürünlerimizden birini sat›n ald›¤›n›z için teﬂekkür ederiz.
Lütfen arac› kullanmadan önce bu k›lavuzu dikkatlice
okumak için zaman ay›r›n›z.
Bu kullan›m k›lavuzu daima arac›n bagaj›nda saklanmal›d›r.
Arac›n kullan›m›, kontrol edilmesi ve bak›m› ile ilgili talimatlar› ve kullan›c›y› ve üçüncü kiﬂileri kazalara karﬂ› korumas›
amaçlanan önemli güvenlik talimatlar›n› içerir.
Size, arac›n›z› nas›l eksiksiz çal›ﬂ›r vaziyette tutaca¤›n›za
dair çok say›da öneri verecektir.
Yetkili servisiniz arac›n tüm özelliklerine aﬂinad›r ve orijinal
yedek parçalara ve araca özgü aletlere sahiptir. Sürüﬂün
keyfini tam güvenlik içince ç›karabilmeniz için size öneriler
sunabilir ve arac›n›z›n bak›m›n› mevcut servis program›na
göre en iyi koﬂullarda yapabilir.

GÜVENL‹K ÖNER‹LER‹
Tecrübesiz bir motosiklet kullan›c›s› trafi¤e ç›kmadan önce
arac›n› daha yak›ndan tan›mal›d›r. Arac›n›z› tecrübesiz bir
kullan›c›ya ödünç vermemeniz ﬂiddetle önerilir.

Aﬂ›r› h›z ço¤u kazada önemli bir faktördür. Yol iﬂaretlerine ve
sinyallere dikkat etmeli ve h›z›n›z› hava koﬂullar›na göre
ayarlamal›s›n›z.
Bagaj raflar› ve onayl› yan çantalar opsiyonel olarak
mevcuttur (modele ba¤l› olarak). Montaj talimatlar›na
uyulmal›d›r ve izin verilen azami yük (ekipmana ba¤l›
olarak 3 – 5 kg) aﬂ›lmamal›d›r.
Motor ve egzoz sistemi parçalar› çok yüksek s›cakl›klara
ulaﬂabilirler. Arac›n›z› park ederken, bir yang›na sebep
olabilecek yan›c› maddelere temas etmemeye ve ciddi
yan›klara yol açabilecek gövde parçalar›na dokunmamaya
özen gösteriniz.
Üretici taraf›ndan onaylanmam›ﬂ yedek parçalar›n
kullan›lmas›, arac›n teknik özelliklerinin veya
performans›n›n de¤iﬂtirilmesi yasakt›r. Herhangi bir
de¤iﬂiklik garantiyi geçersiz k›lacak ve araç art›k uygun
servisler taraf›ndan onaylanm›ﬂ versiyon ile uyumlu
olmayacakt›r.
97/24/EC Yönergesinin gerektirdi¤i araç kimlik verileri araçta
bulunan kontrol etiketi üzerinde yer almaktad›r. Moped’lerin
ve hafif motosikletlerin de¤iﬂtirilmesine karﬂ› bir tedbir
olarak bulunur.

Bir motosiklete binmek için, kanun gere¤i ehliyetiniz olmal›
veya yürürlükteki yasalara göre ve motor kapasitesine ba¤l›
olarak bir profesyonel eﬂli¤inde belli bir e¤itimden geçmiﬂ
olmal›s›n›z.
Kullan›c›n›n ve yolcunun onaylanm›ﬂ bir kask takmalar›
gerekmektedir. Ayr›ca eldiven ve koruyucu gözlük takman›z
ve sürüﬂünüze uygun aç›k renkli ya da yans›t›c› k›yafetler
giymeniz de önerilir.
Baz› ülkelerde, yürürlükteki yasa yolcu taﬂ›nmas›na izin
vermeyebilir ve baﬂka bir yerde üçüncü kiﬂileri ve yolcular›
bir kazadan kaynaklanabilecek muhtemel zararlara karﬂ›
korumak için motosiklet kullan›c›lar› hukuki sorumluluk
sigortas› yapmaya mecbur tutulabilir.
Alkol, uyuﬂturucu veya belli ilaçlar›n etkisi alt›nda sürüﬂ
yapmak kabul edilemez ve kendiniz ve di¤erleri için
tehlikelidir.
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ÖZELL‹KLER
Resmi tip-onay
kodu

Arka

H4ABAA

Versiyon 125 cc

H4ACAA

Versiyon 200 cc

125 cc

40k

200 cc

59k

mm cinsinden boyutlar
1985

Geniﬂlik

750

Yükseklik

1300

1.8

Arka

2.00

125V - 35/35W

Far ampulü

12V - 3W

Park lambas› ampulü

157

Gösterge ampulleri
Stop/kuyruk lambas› ampulü

340

Plaka lambas› ampulü

1.00

Röle kutusu ya¤›

0.12

Çatal ya¤›

0.18

Akü

So¤utma Suyu

1.3

12V - 12AH

Yak›t deposu Kurﬂunsuz benzin

9.5

12V - 10W
12V - 5/21W

So¤utma Suyu

12V - 5W

S›v› PEUGEOT

NGK CR8EB

MOTOR
4 zamanl› tek silindirli
S›v› so¤utmal› sistem
Endirekt elektronik
enjeksiyon Katalitik
125/190
Lastiklerin ebatlar›
120/70-13

Ön
Yük ve minimum h›z
dereceleri

2/12

Akü
Demineralize su

Dirençli buji

Ya¤ de¤iﬂimi sonras› motor ya¤›

Kübik kapasite

SAE 5W40 Sentetik API SL/SJ

Çatal ya¤›

Litre cinsinden kapasite

Tipi

Fren hidroli¤i

Motor ya¤›

Ayd›nlatma

1430

‹zin verilen azami. Arac›n
toplam a¤›rl›¤›, kullan›c›,
yolcu, aksesuarlar ve bagaj

SAE 80W90 API GL4

Ön

DOT 4

kg cinsinden a¤›rl›k
Çal›ﬂ›r durumda

KULLANIM ÜRÜNLER‹
Röle kutusu ya¤›

Bar cinsinden bas›nç

Uzunluk

‹ki tekerlek aras›ndaki mesafe

130/60-13

Yük ve minimum h›z
dereceleri

125 cc

40k

200 cc

59k
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Toksik
Ürün, solunmas›, yutulmas› veya ciltle temas
etmesi halinde sa¤l›¤› ciddi ﬂekilde etkileyebilir.
Vücudunuza direkt temas›ndan ve hatta
solunmas›ndan kaç›n›n›z. Kendinizi iyi hissetmiyorsan›z, derhal bir doktora baﬂvurunuz.

TAL‹MATLAR HAKKINDA
B‹LG‹LER
Belli bilgiler aﬂa¤›daki semboller ile gösterilir:
Möbius ﬂeridi
Geri dönüﬂtürülebilir.
Ürünün veya ambalaj›n geri dönüﬂtürülebilir
oldu¤u anlam›na gelir.
Tahriﬂ edici
Bu ürün cildi, gözleri veya solunum organlar›n›
tahriﬂ edebilir.
Cildinize ve k›yafetlerinize temas etmesinden
kaç›n›n›z. Eldiven, koruyucu gözlük tak›n›z ve
tamam› pamuklu gibi uygun k›yafetler giyiniz. Duman›
solumay›n›z. Temas ederse, suyla iyice y›kay›n›z.
Yan›c›
Alevlerden veya ›s› kaynaklar›ndan (mangal,
radyatör, kalorifer, vb.) uzak tutunuz. Ürünü
güneﬂte b›rakmay›n›z.

Çöp kutusuna atmay›n›z
Ürün bileﬂenlerinden biri toksiktir ve çevreye
zararl› olabilir. Kullan›lm›ﬂ ürünü çöpe
atmay›n›z. Sat›n ald›¤›n›z yere veya özel at›k
yok etme alan›na götürünüz.
‹nsanlar›n güvenli¤i
‹nsanlar için tehlikeli olabilecek iﬂlemler.
E¤er tavsiyelere tam olarak uyulmazsa insanlar›n güvenli¤i bundan ciddi ﬂekilde etkilenebilir.
Önemli
Araç için tehlikeli olabilecek iﬂlemler.
Arac›n zarar görmemesi için takip edilmesi
gereken belli prosedürleri gösterir.

Aﬂ›nd›r›c›
Ürün canl› dokulara veya di¤er yüzeylere zarar
verebilir.
Cildinize ve k›yafetlerinize temas etmesinden
kaç›n›n›z. Eldiven, koruyucu gözlük tak›n›z ve tamam›
pamuklu gibi uygun k›yafetler giyiniz. Duman› solumay›n›z.
Temas ederse, suyla iyice y›kay›n›z.
Patlay›c›
Darbelerden, sürtünmeden, alevden ve ›s›dan
kaç›n›n›z.
Çevreye zararl›
Ürün faunay› ve floray› etkiler. Çöp kutular›na,
kanalizasyona veya do¤aya atmay›n›z. ‹deal
çözüm, bu ürünü size en yak›n ev at›klar› geri
dönüﬂüm merkezine götürmektir.
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ARACA YÖNEL‹K AÇIKLAMALAR

FR
GB
DE
IT
ES
NL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gösterge paneli
Kontak anahtar› / Selenin aç›lmas›
Ask›
Yak›t deposu kapa¤›
Fren hidroli¤i seviyesi
So¤utma suyu seviyesi
Fren kollar›
Gaz Kolu
Akü
Sigortalar
Sele
Sele saklama bölmesi
Elcik
Üretici plakas› / ﬁasi iﬂaretleri
Yan sehpa
Orta sehpa
Yolcu ayakl›klar›
Motor numaras›
Torpido gözü
Aksesuar prizi
Motor ya¤ seviyesi
De¤iﬂtirme önleme etiketi
Genleﬂme tank›

1

5
7

9

12

13

19

3
4

15

17

18

16

5

14

GR

11

20

10

22

8

7

2
6

SE
PT
FI
21

17

DK
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7. Sinyal lambas› uyar› lambas›

GÖSTERGELER
Gösterge paneli, kontak aç›ld›¤›nda kendili¤inden aç›l›r.
Ekran ünitesi segmentlerine ve tüm gösterge lambalar›na
yönelik bir iﬂlev testi otomatik olarak yap›l›r.
1. Kilometre saati
Kontak aç›ld›¤›nda, ibre kadran›n sonuna kadar gider ve
s›f›ra geri döner. E¤er çal›ﬂm›yorsa, sistemi yetkili bir
serviste kontrol ettiriniz.

Bir flaﬂör ampulü patlad›¤›nda, sinyal lambas› ve di¤er flaﬂör
lambas› kullan›c›y› ar›za konusunda uyarmak için daha h›zl›
yan›p söner.

FR

8. Çok amaçl› bilgi ekran›
9. Ekran kontrol dü¤mesi

1

8

4

5

2

6

Çift kadranl› kilometre saati kilometreyi ve mili gösterir.

DE

2. Ya¤ bas›nç gösterge lambas›
• Gösterge lambas› konta¤›n aç›lmas›yla birlikte yanar ve
motor çal›ﬂt›¤›nda söner. Gösterge lambas›, motor ya¤›
seviyesi çok düﬂük oldu¤unda da yanabilir. E¤er gösterge
lambas› aral›kl› olarak yanarsa veya yan›k kal›rsa, arac›
durdurman›z ve yetkili bir serviste kontrol ettirmeniz
önerilir.

IT
ES

3. Enjeksiyon sistemi ar›za teﬂhis uyar› lambas›
• E¤er gösterge lambas› yan›p sönerse ya da yan›k kal›rsa,
arac› kontrol ettirmek için düﬂük h›zda, size en yak›n
yetkili servise gitmeniz önerilir.

NL

4. Akü ﬂarj uyar› lambas›
• E¤er gösterge lambas› sürüﬂ esnas›nda yanarsa, arac› bir
yetkili serviste kontrol ettirmeniz önerilir. E¤er lamba
rölanti devrinde yanarsa, bu normaldir.

7

9

3

7

GR

5. Vericili immobilizer ar›za teﬂhis uyar› lambas›/Cayd›rma
lambas›
• Motor stop edildi¤inde, lamba, alarm sisteminin devreye
girdi¤ini gösterecek ﬂekilde düzenli olarak yan›p söner; bu
cayd›rma iﬂlevidir.

SE

Aküyü korumak için, araç 48 saattir kullan›lm›yorsa cayd›r›c›
gösterge lambas› söner.

PT

• Kontak aç›ld›¤›nda, çal›ﬂmas›n› kontrol etmek için
gösterge lambas› yanar ve bir ar›za yoksa 5 saniye sonra
söner. Kontak aç›ld›¤›nda e¤er gösterge lambas› k›saca
yan›p sönerse ve yan›k kal›rsa, ar›za teﬂhis sistemi alarm
sisteminde bir ar›za alg›lam›ﬂt›r ve motor
çal›ﬂt›r›lamayacakt›r; sistemin bir yetkili serviste kontrol
edilmesi gereklidir.

FI

6. Uzun far kontrolü

DK
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EKRAN FONKS‹YONLARI

FR

A. Mil ölçer
Günlük mesafe ölçer, arac›n kat etti¤i kilometreyi görüntüler
ve saklar. Makinenin yapt›¤› toplam yol, akü ç›kar›lana
kadar haf›zada kal›r.

t

C
y

D

E

IT
m

NL

z

n
9

B

G

F

A

GR

B. Günlük mesafe ölçer (TRIP)
Günlük mesafe ölçer, arac›n belli bir periyotta kat etti¤i
kilometreyi görüntüler ve saklar.

SE

Toplam mesafe ekran›n›n günlük mesafe ekran›na
de¤iﬂtirilmesi
• Kontak aç›ld›¤›nda, toplam mesafeden günlük mesafeye
geçiﬂ ve tersi kontrol dü¤mesine (9) k›saca bas›lmas›yla
sa¤lan›r.

PT
FI

• Kontrol dü¤mesini (9) 3 saniyeden uzun süre bas›l›
tutmak iki saat rakam›n›n yan›p sönmesini sa¤layacakt›r.
Kontrol dü¤mesine basarak saati ayarlay›n.
• Kontrol dü¤mesini 3 saniyeden uzun süre bas›l› tutmak
dakikan›n ilk rakam›n›n yan›p sönmesini sa¤layacakt›r.
Kontrol dü¤mesine basarak dakikay› ayarlay›n.

DE

ES

C. Saatin ayarlanmas›
Zaman› ayarlamak sadece toplam kilometre pozisyonunda
makine duruyorken mümkündür.

Günlük mesafe ölçerin s›f›rlanmas›
Günlük mesafe ölçerin s›f›rlanmas› TRIP pozisyonundan
yap›l›r.
• Günlük mesafe ölçeri s›f›rlamak için kontrol dü¤mesini (9)
3 saniyeden uzun süre bas›l› tutun.

• Kontrol dü¤mesini 3 saniyeden uzun süre bas›l› tutmak
dakikan›n ilk rakam›n›n yan›p sönmesini sa¤layacakt›r.
Kontrol dü¤mesine basarak dakikay› ayarlay›n.
Saat ayar›n› onaylamak için kontrol dü¤mesine 3 saniyeden
uzun süre bas›n.

F. D›ﬂ s›cakl›k göstergesi
Gösterilen s›cakl›k arac›n ön taraf›nda okunan s›cakl›kt›r.
S›cakl›k 3°C’nin (t) alt›na düﬂer düﬂmez “gizli buz tehlikesi”
sembolü yanar.
G. Bak›m lambas›
Kontak her aç›ld›¤›nda, ekranda bir sonraki servis için
kalan mesafe gösterilir.
Citystar 125 cc

10000 kms

Citystar 200 cc

5000 kms

Kilometre s›f›ra ulaﬂt›¤›nda, ekranda servis sembolü yanar.

D. Yak›t göstergesi Yak›t rezerv göstergesi
Yak›t deposu tam dolu oldu¤unda yak›t göstergesinin tüm
segmentleri yanar.
Yak›t rezerv göstergesi, iki rezerv seviyesini gösteren son
iki segmente (m) karﬂ›l›k gelir.
1. seviye: ‹lk iki segment yan›p söner.
2. seviye: Son segment yan›p söner.
Depo boﬂ oldu¤unda, yak›t göstergesindeki tüm segmentler
ve pompa sembolü (n) yan›p söner.
E. Motor hararet göstergesi
Çal›ﬂma s›cakl›¤› 6 segmentli bir ekranda gösterilir; min. Ve
maks. seviyeler 1. ve 6. segmentlerdeki C ve H harfleriyle
gösterilir.
Hararet uyar›s› ilk 5 segmentin görüntülenmesi ile ve 6.
segmentin (y) “s›cakl›k” sembolü (z) ile eﬂzamanl› olarak
yan›p sönmesi ile gösterilir.
Emniyet modu devreye sokulacakt›r. Motoru stop etmeniz
ve so¤umas›n›n ard›ndan so¤utma suyu seviyesini kontrol
etmeniz önerilir. Arac› bir yetkili servise kontrol ettirmeniz
tavsiye edilir.

DK
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Arac› servise sokmak için yetkili bir servise
gitmeniz ve bak›m lambas›ndaki mesaj›
sildirmeniz önerilir.

KONTROLLER

3

A

6
5

B

Kontak anahtarlar›

4

5. Marﬂ anahtar›
6. Dörtlü flaﬂör dü¤mesi

1

Dörtlü flaﬂörler sadece kontak “ON” konumundayken çal›ﬂ›r.
Dörtlü flaﬂörler, aküyü korumak için konta¤›n
kapat›lmas›ndan 1 saat sonra otomatik olarak kapat›l›r.

1. Korna dü¤mesi
2. Flaﬂör dü¤mesi
3. K›sa far/Far dü¤mesi
K›sa far/far dü¤mesinin 2 iﬂlevi vard›r:

ANAHTAR KUMANDALI KONTAK
FONKS‹YONLARI

A. Uzun far.
B. K›sa far

4. Sinyal lambas› dü¤mesi
Yön de¤iﬂtirece¤inizi belirtmek için, dü¤meye (4) bas›n.

A. Motor kapal›d›r. Elektrik devresine giden güç kapal›d›r.
Anahtar ç›kar›labilir.
B. Elektrik devresine giden güç aç›kt›r. Motor çal›ﬂt›r›labilir.
Anahtar ç›kar›lamaz.

A

D

• Sa¤a.
• Veya sola.
Sinyallerin sönmesi için, dü¤meye (4) bas›n.

B
OP

C

PU
S

2

ÖZEL ÖNEML‹ NOKTALAR
‹mmobilizer
Bu h›rs›zl›k önleyici sistem, kontak anahtar›na yerleﬂik
vericiden elektronik olarak onay ald›¤›nda arac›n
çal›ﬂmas›na izin verir. Sadece programlanm›ﬂ anahtarlar
arac› çal›ﬂt›rabilir. H›rs›zl›k önleyici sistemin devreye girdi¤i,
gösterge panelindeki cayd›rma lambas› ile gösterilir.

H

EN

IG N IO N
IT

Araç iki tip anahtar ile
teslim edilir.
A: Benzersiz “ana” anahtar.
K›rm›z› iﬂaret bulunan özel
“ana” anahtar günlük kullan›m
için de¤ildir. Bu anahtar, siyah
A
B anahtar kayboldu¤unda sistemi
yeniden programlamak için kullan›l›r. “Ana" anahtar›n kaybedilmesi durumunda, alarm sisteminin tümü
de¤iﬂtirilmelidir.
Araç servise her götürüldü¤ünde, olas› sistem
güncellemelerinin yüklenebilmesi için yetkili
servisinize vermek için “ana” anahtar›
yan›n›zda bulundurman›z önerilir.
NEIMAN

NEIMAN

B: Arac› çal›ﬂt›rmak için benzeri olmayan siyah anahtar
kullan›l›r. Programlama s›ras›nda h›rs›zl›k önleyici sistem
taraf›ndan saklanan bir kimlik kodu içeren vericiye sahip
oldu¤u için siyah anahtar özeldir. Sisteme en fazla 7
anahtar kaydedebilirsiniz.
Bir siyah anahtar›n kaybolmas› durumunda, motorun
kaybolan anahtar ile çal›ﬂmas›n› iptal etmek için, “ana”
anahtar› kullanarak sistemi en az bir siyah anahtar ya da
tüm siyah anahtarlar için yeniden programlanmas› amac›yla
bir yetkili servise gitmeniz önerilir.

C. Elektrik devresine giden güç kesilir. Gidon kollar› sola
çevrilir. Gidon kilitlenebilir. Anahtar ç›kar›labilir.
D. Anahtar›n bu pozisyondaki hareketi size bir kablo aparat›
ile seleyi açma imkan› verir.

Peugeot Motocycles’tan yaz›l› izin almadan k›smen bile olsa kopyalanmas› veya çevrilmesi yasakt›r
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YOLA ÇIKMA ÖNCES‹NDEK‹ KONTROLLER

EK‹PMANLAR
Aksesuar soketi
Maksimum 12V-120W’lik bir güç soketi torpido gözünün sol
taraf›na yerleﬂtirilmiﬂtir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12V

Düﬂük voltajl› cihazlar› (cep telefonu, GPS, vb.) ba¤lamak için
kullan›labilir. Bu soket aküden güç al›r, bundan dolay›
akünün boﬂalmas›n› önlemek için motor durduruldu¤unda
tak›lm›ﬂ olan aksesuarlar ç›kar›lmal›d›r. Bu soket ayr›ca bir
bak›m ﬂarj cihaz› kullan›larak akünün yeniden ﬂarj edilmesi
için de kullan›labilir.

KULLANIMDAN ÖNCE YAPILMASI
GEREKEN KONTROLLER
Kullan›c› arac›n iyi durumda oldu¤undan kiﬂisel olarak emin
olmal›d›r. Araç kullan›lmasa bile, belli emniyet elemanlar›
hasar belirtileri gösterebilirler. Örn., uzun süre kötü hava
koﬂullar›na maruz kalmak ciddi sonuçlar do¤urabilecek
ﬂekilde fren sisteminde paslanmaya veya lastiklerin
bas›nc›n›n düﬂmesine yol açabilir. Gözle görülebilir basit kontrollerin yan› s›ra, kullan›mdan önce aﬂa¤›daki noktalar›n da
kontrol edilmesi son derece önemlidir.

Yak›t seviyesini kontrol edin.
Motor ya¤› seviyesini kontrol edin.
So¤utma suyu seviyesini kontrol edin.
Lambalar›n, kornan›n ve fren lambas›n›n çal›ﬂmas›n› kontrol
edin.
Lastik aﬂ›nmas›n› ve lastiklerin durumunu kontrol edin.
Lastik bas›nc›n› kontrol edin.
Gaz kolunun düzgün ﬂekilde çal›ﬂt›¤›n› kontrol edin.
Orta ve yan sehpalar›n düzgün ﬂekilde kald›r›lm›ﬂ oldu¤unu
kontrol edin.
Yan aynalar›n do¤ru pozisyonda olduklar›ndan emin olun.
Fren kollar›n›n çal›ﬂt›¤›n› ve düzgün ﬂekilde hareket etti¤ini
kontrol edin.
E¤er çekildi¤inde fren kolu yumuﬂak
hissediliyorsa;
Hidrolik kumandal› ise, derhal bir yetkili serviste
kontrol edilmelidir.

KALKIﬁ VE SÜRÜﬁ TAVS‹YELER‹
UYARI
Arac› ilk defa kullanmadan önce, tüm kumandalar›na ve
bunlar›n kullan›m›na aﬂina oldu¤unuzdan emin olun.
Kumandalar›n herhangi birinin iﬂlevinden emin de¤ilseniz,
yetkili servisiniz sorular›n›za cevap verebilir ve ihtiyaç
duyabilece¤iniz herhangi bir konuda size yard›mc› olabilir.

MOTORUN ÇALIﬁTIRILMASI
Üst seviyede emniyet için, motoru çal›ﬂt›rmadan önce arac›
orta sehpas›n›n üzerine yerleﬂtirin.
• Konta¤› “ON” konumuna getirin.
• Gaz›n “OFF” konumunda oldu¤undan emin olun.
• Marﬂ dü¤mesine basarken, fren kollar›ndan birine bas›n.
Marﬂa 10 saniyeden daha uzun süre basmay›n.
• Marﬂ motoru dü¤mesini motor çal›ﬂ›r çal›ﬂmaz b›rak›n.
E¤er motor çal›ﬂmazsa, marﬂ dü¤mesini ve
fren kolunu serbest b›rak›n, birkaç saniye
bekleyip tekrar deneyin.
Sehpada, aç›kken motorun sadece s›n›rl› devirde çal›ﬂmas›na
izin veren bir kontaktör bulunur.

KULLANIM
Kalk›ﬂ
Motor çal›ﬂ›rken araç sehpas› üzerindedir.
• Sol elinizle fren kolunu s›k›n, sa¤ elinizle elci¤i kavray›n ve
orta sehpay› katlamak için motoru ileri do¤ru itin.
• Araca oturun.
• Sol freni b›rak›n ve hareket etmek için sa¤ elinizle hafifçe
gaz verin.

Egzoz gazlar› zehirli oldu¤u için, motor iyi havaland›r›lan bir
alanda çal›ﬂt›r›lmal›d›r. K›sa süreli¤ine olsa bile asla kapal›
bir yerde çal›ﬂmas›na izin verilmemelidir.

Bu kontroller sadece birkaç dakika al›r ve güvenli
ve emniyetli bir kullan›m için, arac›n›z› iyi durumda
tutmaya yard›mc› olur.
E¤er kontrol listesindeki maddelerden biri düzgün ﬂekilde
çal›ﬂm›yorsa, arac› kullanmadan önce servisinizden kontrol
etmesini ve gerekliyse tamir etmesini isteyin.
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Yak›t tüketimini azaltmak ve arac›n›z›n mekanik parçalar›n›
korumak için

H›zlanma ve yavaﬂlama

• Çok k›sa mesafelerde yüksek devirlere ç›kmaktan kaç›n›n.
• Kavrama kavraﬂmam›ﬂken motora yüksek devir yapt›rmay›n.
• Kullan›c›n›n, yolcunun, bagaj›n ve aksesuarlar›n toplam
a¤›rl›¤›n›n izin verilen azami yükü aﬂmad›¤›ndan emin olun.
• K›sa süreli durmalarda dahi motoru stop edin.

BB

SEV‹YE KONTROLLER‹
Motor ya¤›
Motor ya¤› seviyesi kalk›ﬂtan önce daima kontrol edilmelidir.

Yak›t tüketimini yönetmek ayr›ca çevrenin korunmas›na kiﬂisel
olarak katk›da bulunman›n bir yoludur.

A

A

H›zlanmak için, gaz kolunu (A)’ya do¤ru çevirin. Yavaﬂlamak
için, gaz kolunu (B)’ye do¤ru çevirin.
Frenleme
Sa¤ kol ön freni ve sol kol arka freni kontrol eder.
‹yi bir frenleme için, aﬂa¤›daki eylemlere uymak son derece
önemlidir:
• Gaz› kapat›n.
• Sol ve sa¤ frenleri ayn› anda uygulay›n ve bas›nc› yavaﬂ
yavaﬂ artt›r›n.
Sadece tek bir frenin kullan›lmas› frenleme
etkisini azalt›r ve devrilmeye yol açacak ﬂekilde
tekerle¤i kilitleyebilir.
Islak veya e¤imli bir yolda ani fren yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
Dik yokuﬂlarda uzun süre fren yapmaktan kaç›nmak için h›z›
azalt›n, çünkü hararet frenleme etkisini azaltacakt›r.

MOTORUN ALIﬁTIRILMASI
‹lk 500 kilometre boyunca sabit h›zda gitmeniz ve arac›
maksimum h›z›n›n %80’inden fazlas›nda kullanmaktan
sak›nman›z önerilir.

B
A

‹lk 500 kilometrenin ard›ndan, azami h›za ulaﬂmak için h›z
kademeli olarak art›r›labilir, ancak bu h›z› uzun süre
kullanmaktan kaç›n›n.
Motor al›ﬂt›r›l›rken, motor çal›ﬂma s›cakl›¤›n›n normal
de¤erinin üzerine ç›kmamas› için motoru aﬂ›r› yüklememeniz
önerilir.
Motor maksimum performans›na birkaç bin kilometrenin
ard›ndan ulaﬂacakt›r.

MOTORUN DURDURULMASI VE PARK ETME

• Düz bir zemin üzerinde arac› orta sehpas› üzerine park
edin.
• Motorun ya¤ doldurma kapa¤›n› ç›kar›n.
• Dolum kapa¤›n› silerek kurulay›n ve yerine oturtun ancak
Araç düz bir zemin üzerine park edilmelidir.
çevirerek s›kmay›n.
• Orta sehpas› üzerine.
• Ya¤ doldurma kapa¤›n› ç›kart›n ve ya¤ seviyesini kontrol
• Ya da yan sehpas› üzerine.
edin.
Araç her park edildi¤inde, gidon kilitlenmeli ve kontak anahtar›
Ya¤ seviyesi minimum A ile harfi geçmeyecek ﬂekilde
ç›kar›lmal›d›r.
maksimum B seviye iﬂaretleri aras›nda olmal›d›r.
Saklama bölmelerinde de¤eri ne olursa olsun
herhangi bir eﬂya b›rakmaman›z önerilir (kask,
doküman çantas›, vs.), üretici h›rs›zl›k veya
zorla girmekten dolay› sorumlu tutulamaz.
Rölanti devrindeyken kontak “OFF” konumuna getirilerek
motor durdurulabilir.

YAKIT-YAKIT TASARRUFU
Yak›t al›m› sadece motor tamamen durmuﬂken yap›lmal› ve
yak›t›n taﬂmas›ndan sak›n›lmal›d›r. Taﬂan yak›t derhal
silinmelidir.
Sadece 95 veya 98 oktan kurﬂunsuz benzin
kullan›n.

Peugeot Motocycles’tan yaz›l› izin almadan k›smen bile olsa kopyalanmas› veya çevrilmesi yasakt›r
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So¤utma Suyu
• Düz bir zemin üzerinde orta sehpas› üzerine park edin.
• So¤utma suyu seviyesini ya¤ penceresinden kontrol edin.

Fren hidroli¤i
Fren hidroli¤i seviyesi düzenli olarak fren
ünitesi gözetleme penceresinden (A) kontrol
edilmelidir.
E¤er seviye minimum iﬂaretine yak›nsa, fren sisteminin
kontrol edilmesi ve gerekti¤i ﬂekilde doldurulmas› için bir
yetkili servise gitmeniz önerilir.

MIN

MAX
MIN

TWI

A

Genleﬂme tank› kapa¤› vas›tas›yla doldurmak için sa¤ far
kaplamas› ç›kar›lmal›d›r.

LAST‹KLER
Lastik bas›nc› düzenli olarak so¤ukken kontrol edilmelidir.
Yanl›ﬂ bas›nç anormal aﬂ›nmaya sebep olur ve yol
davran›ﬂlar›n› etkileyerek sürüﬂü tehlikeye sokar.
E¤er diﬂ üzerindeki aﬂ›nma s›n›r›na ulaﬂ›lm›ﬂsa (B), lastiklerin
de¤iﬂtirilmesi için bir yetkili servise gitmeniz önerilir.

So¤utma suyu seviyesi motor so¤ukken kontrol
edilmelidir ve sadece üretici taraf›ndan tavsiye
edilen so¤utma suyu ile doldurulmal›d›r.

10/12

Peugeot Motocycles’tan yaz›l› izin almadan k›smen bile olsa kopyalanmas› veya çevrilmesi yasakt›r

B
A

Lastikler de¤iﬂtirilirken, ayn› marka ve eﬂde¤er
kalitede lastikler takman›z önerilir. Lasti¤in
delinmesi durumunda, tubeless (iç lastiksiz) bir
lasti¤e bir iç lasti¤in tak›lmas› yasakt›r.
Lastikler çevreye zararl› maddeler içerirler.
Servisiniz, kullan›lm›ﬂ lastikleri çevreye zarar
vermeyecek ﬂekilde mevcut standartlarla uyum
içerisinde atacak donan›ma sahiptir.

AKÜ

S‹GORTALAR

Üzerinde herhangi bir çal›ﬂma yapmadan önce
akünün ayr›ld›¤›ndan emin olun. Motor
çal›ﬂ›rken akü kutup baﬂlar› kesinlikle
ayr›lmamal›d›r. Aküler zararl› maddeler
içerirler. Kaçak olmas› durumunda, aküleri
de¤iﬂtirmek ve do¤aya ve çevreye zarar vermeyecek ﬂekilde
atmak için uygun donan›ma sahip bir yetkili servise
baﬂvurman›z önerilir.

F6

F1

AKÜNÜN ﬁARJ ED‹LMES‹
Akü, iyi havaland›r›lan bir yerde, erken bitmesinin önüne
geçmek için akü kapasitesinin onda birini besleyebilen uygun
bir ﬂarj cihaz› ile ﬂarj edilmelidir. Bu sebepten ötürü, bu
iﬂlemi gerçekleﬂtirmesi için bir yetkili servise gitmeniz önerilir.
Aküler sülfürik asit içerirler. Gözlerinize veya cildinize temas
etmesine izin vermeyin. Akü ﬂarj olurken, patlay›c› gazlar
aç›¤a ç›kar›r. K›v›lc›m, alev kaynaklar›n›n ve akkor ürünleri
uzak tutun.
Akü s›v›s› doldurma iﬂlemi, sadece akünün tamamen ﬂarj
edilmesinin ard›ndan ve yaln›zca demineralize su ile
yap›lmal›d›r.
Bak›m gerektirmeyen aküler
Bak›m gerektirmeyen bir akü doldurmak için asla
aç›lmamal›d›r.
Bak›m gerektiren akü
Kontrol edin ve “UPPER” (maksimum) ile "LOWER"
(minimum) iﬂaretleri aras›na kadar doldurun.

S‹GORTA YERLER‹

FR

Elektrik tesisat› selenin alt›nda bulunan sigortalar taraf›ndan
korunmaktad›r.

CLES
OT MOTOCY
E¤er bir sigorta s›kl›kla yan›yorsa, bu genellikle elektrik

F1
30A

Regülatör Kontak

F2
10A

Enjeksiyon ECU’sü
Yak›t pompas› rölesi
HT bobini
Yak›t enjektörü
‹mmobilizer
Lamda sensörü

F3
10A

Aksesuar prizi

F4
10A

Gösterge paneli
Ayd›nlatma rölesi

F5
15A

Gösterge paneli
Motor tahrikli fan
Korna
“Yan lamba” ampulleri
Lamba yan›p sönme kontrolü
Plaka lambas›
Arka lamba
Stop lambas› anahtar›

F6
5A

Enjeksiyon ECU’sü
‹mmobilizer
Ar›za teﬂhis fiﬂi
Yak›t pompas› rölesi
Ayd›nlatma rölesi

devresinde bir k›sa devre oldu¤unun iﬂaretidir. Sistemi bir
yetkili servise kontrol ettirmeniz tavsiye edilir.
Bir sigortay› de¤iﬂtirmeden önce konta¤›
kapatman›z ve daima bir sigortay› ayn›
derecedeki bir baﬂkas›yla de¤iﬂtirmeniz
önerilir. E¤er bunu yapmazsan›z, elektrik
sisteminde bir hasara ve hatta bir yang›na sebep olabilir.

GB
DE
IT
ES
NL
GR
SE
PT
FI
DK
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Arka lamba ampulü
• Lamban›n cam›n› (6) ç›kar›n.

AMPULÜN DE⁄‹ﬁT‹R‹LMES‹

FR
GB

Far ampulü
• Üst ön kapak panelini (1) ç›kar›n.
• Radyatör ›zgaras›n› (2) ç›kar›n.
• Ön kapa¤› (3) sökün.
• Far kaplamas›n› (4) ç›kar›n.

FAR AYARI

6

Bu iﬂlemin gerçekleﬂtirilmesi için bir yetkili
servise baﬂvurman›z önerilir.

DE
7

1

IT

8

ES
NL

2

• Ön kapa¤› sökün.

3

4

Plaka lambas› ampulü
• Lamban›n cam›n› (8) ç›kar›n.

GR
SE

Gösterge ampulleri
• Kuyruk lambas› cam›n› ve sinyal lambas› camlar›n› (7)
sökün.

Farlar, her bir far için bir ayar vidas› kullan›larak ayarlan›r.

5

Bu iﬂlemin gerçekleﬂtirilmesi için bir yetkili
servise baﬂvurman›z önerilir.

Gösterge ampulleri
• Lamban›n cam›n› (5) ç›kar›n.

PT

Bu iﬂlemin gerçekleﬂtirilmesi için bir yetkili
servise baﬂvurman›z önerilir.

FI
DK
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BAKIM PROGRAMI
Bakım planı, periyodik bakım aralıklarını belirtir. Her aralık sonunda, inceleme, kontrol, değişim, ayar, yağlama ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayın.
Periyodik bakım uygulanmadığı takdirde, araçta hızlı aşınma ve ağır hasar oluşur. Aracınız sürekli tam gazda, tozlu ortamlarda vb. yüksek baskı altındaki Sartlarda
kullanılıyorsa, aracınızın güvenilirliği açısından da bazı bakım işlemlerinin belirtilenden daha kısa sürede uygulanması gerekir. İSOTLAR MOTOR OTOM. PET TUR.
NAK. İNŞ. SAN.VE TİC. A.Ş.. bakım planındaki işlemleri bir Peugeot Scooters Yetkili Servis Merkezine yaptırmanızı tavsiye eder. Periyodik kontrollerde, değişim
gerektiren parça(lar) olduğu ortaya çıkabilir. Peugeot Scooters’ın parça değişimlerinde, sadece orijinal Peugeot Scooters yedek parçalarının kullanılması tavsiye edilir.

DİKKAT !
Aracınızın güvenilirliğini koruması ve daima ideal performans sağlaması için, alıştırma ve bakım işlemlerinin uygulanmasıŞarttır. Periyodik bakımın bu kullanım kılavuzunda
verilen talimatlar doğrultusunda eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesiniSağlayın. Periyodik bakım aracın performansının yüksek tutulmasına daima yardımcı olur ve bakım
planlarımız Peugeot Scooters’ın Yüksek performansını korumak için hazırlanmıştır. Garantiden yararlanabilmeniz için, planlı bakım aralıklarında aracınıza Bakım
yapılmasının şart olduğunu lütfen unutmayın. Ayrıca, garanti süresi dolduktan sonra da aracınıza kullanım kapsamına Göre uygun aralıklarla bakım yaptırmanızın
aracınızı en yüksek performans seviyesinde tutacağını da unutmayın. Emin olamadığınız durumlarda veya yardıma ihtiyacınız olduğunda lütfen bizimle çekinmeden irtibata
geçin ve irtibatlarınızda Şasi numarası, motor numarası, aracınızın satın alım tarihi , aracınızı satın aldığınız ve bakımını yaptırdığınız Yetkili Servis Merkezinin veya Yetkili
Servisin adını da belirtin.

İlk Bakım (Kisbee 50cc,Tweet 150cc,Django 150cc,Citystar 200cc,Metropolis 400cc,Satellis 400cc)

:

1 Ay / 500-750 KM (Hangisi Önce Dolarsa)
Diğer Bakımlar (Kisbee 50cc,Tweet 150cc,Django 150cc,Citystar 200cc) :

6 Ay / 2500-3000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)
Diğer Bakımlar (Metropolis 400cc,Satellis 400cc) :

12 Ay / 5000-6000 KM (Hangisi Önce Dolarsa)
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Peugeot Scooters'a ait yazılı onay olmaksızın çoğaltılması veya tercüme edilmesi, kısmen bile olsa, yasaktır.

ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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TAYFUN MOTOR
ULUSAN MOTOR
YETİMOĞLU MOTORLU ARAÇLAR
ÇİFTÇİOĞLU SAFARİ TAŞ.TURZM.İNŞ.LTD.ŞTİ
ŞENOL MOTORLU ARAÇLAR
KALENDER MOTOR
MOTOPORT
JOKER MOTOR
ALTAN SERKAN ÖZKABAN
ŞANÇELİK OTOMOTİV A.Ş
DENİZ MOTOR
ŞAKİR UYGUN
DATA PEUGEOT
İSTANBUL MOTOR ÜRÜN. VE İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ
YOL MOTORLU ARAÇ. VE TAR. ÜRÜN. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
DÜZYOL MOTOR
MOTORATEL
OTO SHOP CENTER- ERDİN DTM LTD.ŞTİ
ÖZKAPLAN OTOMOTİV
DİZAYN MOTOSİKLET
MOTO CİTY
GÜLCE MOTOR
YALÇIN FİLİZ MOT. YEDK.PARÇ. SERVİS
AHMET UÇAR - METİN TOHUMCU
ARZUM MOTOSİKLET
HIZIR OTOMOTİV
HALİL PEKCAN
MERSİN MOTOR
TURCAN EĞLENCE TURİZM REKLAMCILIK LTD. ŞTİ.
ERDOĞAN KAZAZİ ORT.
AZİZ MOTOR

YETKİLİ

ADRES

İLÇE

İL

TELEFON

TAYFUN BATLAR

ENİ SANAYİİ MAHALLESİ ÇANKIRI CADDESİ NO:67/6-7

ALTINDAĞ

0312 324 36 06

VEHBİ ULUSAN

ORAN MAH. MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU) NO:453

ÇANKAYA

ALİ YÖNTEM

YENİ GÜN MAH.KIZIL IRMAK CAD.NO:12/4

MERKEZ

ANKARA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BALIKESİR
BURSA
GAZİANTEP
ISPARTA
İSTANBUL
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
İZMİR
İZMİR
KARABÜK
KARABÜK
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
KİLİS
KÜTAHYA
MANİSA
MANİSA
MERSİN
MUĞLA
MUĞLA
ŞANLIURFA

HASAN UYSAL

CUMHURİYET MAH. MUHAMMET MÜFTÜOĞLU CAD.NO:54

ALANYA

GÜLHİZAR KINLI

ALTINKUM MAH. ATATÜRK BULVARI NO:38

DİDİM

ADEM KIRER

SANAYİ SİTESİ 255. SK. NO:2/B

MERKEZ

FERİDUN AKBALIŞ

CANDAN TARHAN BULV.CANAN APT.NO:70

KUŞADASI

GÖKHAN AKSOY

YENİ SANAYİ SİT. EKİM CAD. 10. SK. NO: 6

MERKEZ

ALTAN ÖZKABAN

17 EYLÜL MAH.Ş.İLHAN GÜNCAN CAD. NO:32

BANDIRMA

UTKU DÖRTDEMİR

İZMİR YOLU 5.KM.ATAEVLER KARŞISI

NİLÜFER

MEHMET DENİZ

KOZLUCA MAH. TÜFEKÇİ YUSUF BULVARI NO:59/A

ŞAHİNBEY

ŞAKİR UYGUN

PİRİ MEHMET MAHALLESİ MATBAALAR CAD. NO:36

MERKEZ

İBRAHİM GÜRHAN

Maslak Mah. Yüzüncü Yil San. Sit. G-51 Sk. No: 18/A Maslak

SARIYER

ZEKERİYA EFE

BAĞDAT CADDESİ NO: 15A-B KIZILTOPRAK

KADIKÖY

NAZIM ADAYILMAZ

ATATÜRK OTO SANAYİ SİTESİ 2. KIZIM 3. SOK. NO: 34 MASLAK

ŞİŞLİ

EROL DÜZYOL

KÜÇÜK SAN.SİT.NO:1/A ALAÇATI

ÇEŞME

ONUR ÖZAKINCI

ATAŞEHİR MAH. İSTASYONALTI 8229/1 SOK. NO:38

ÇİĞLİ

SERCAN BİLLOR

BAHÇELİEVLER MAH.CEVDET BİLSAY CAD.NO:118 B

KARŞIYAKA

KADİR BUK

YEŞİL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:47

MERKEZ

CELİL ÖZDEMİR

YEN,MAHALLE MAH.ÇİĞDEM APT.SADRİ ARTUNÇ CAD.

SAFRANBOLU

İLKER YARAR

GAZİ KEMAL MAH.İNÖNÜ CAD.NO:1 BABAESKİ / KIRKLARELİ

BABAESKİ

BURAK BATU

DEMİRTAŞ MH.PAZAR ÇIKMAZI NO:28 KIRKLARELİ MERKEZ

MERKEZ

YAVUZ FİLİZ

ESKİ SANAYİ SİTESİ 2.BLOK NO:1

LÜLEBURGAZ

METİN TOHUMCU

BÖLÜK MAH. MERCİDABIK CAD. NO:24

MERKEZ

ENVER ANKARA

SANAYİ SİT.9. SOK.NO:32

MERKEZ

HIZIR OTOMOTİV

HÜRRİYET H. ŞEHİT POLİS CEMAL ILGAZ CAD. 15.SK. NO.120/A

AKHİSAR

HALİL PEKCAN

ÇARŞI M. DR. SADIK AHMET C. NO:58 H/

MESİR

METİN KIZILDAĞ

PİRİ REİS MH. 1136.SK. NO:2/A

YENİŞEHİR

PEYAMİ TANERİ

YOKUŞBAŞI MAHALLESİ KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ NO:2

BODRUM

ERDOĞAN KAZAZİ

TEPE MAH. YENİYOL CAD. NO:36/3

MARMARİS

MÜSLÜM TİKBIYIK

ATATÜRK MAH. CAVSAK SOK. TAHTASIZ APT. ALTI NO:42

MERKEZ

Peugeot Scooters'a ait yazılı onay olmaksızın çoğaltılması veya tercüme edilmesi, kısmen bile olsa, yasaktır.

0312 440 1717
0242 311 11 67
0242 515 19 18
0256 813 22 27
0256 313 81 07
0256 614 70 30
0266 249 41 54
0266 713 42 39
0224 441 75 00
0342 232 75 71
0246 218 65 84
0212 346 41 46
0216 345 36 66
0212 286 70 08
0232 716 82 82
0232 386 57 47
0232 265 62 65
0370 412 77 66
0370 712 00 44
0288 512 53 51
0288 214 21 34
0288 412 52 36
0348 814 00 83
0274 231 91 62
0236 414 11 57
0236 231 33 97
0324 327 33 08
0252 313 06 62
0252 412 19 13
0414 316 01 08

Tüketicinin seçimlik hakları
1-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a)

Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b)

Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c)

Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç)
İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.
2
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde
sorumlu tutulmaz.
3
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin
ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı
derhâl tüketiciye iade edilir.
6Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
7Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklar da yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
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İthalatçı Firma
İsotlar Motor Otomotiv
Pet.Tur.Nak.İnş.San.Tic.A.Ş.
Adres:
Merkez: Turhan Cemal Beriker
Bul.N:457 K:1 D:3 Seyhan ADANA

Şube: Ankara Asfaltı Yakacık Yanyol
Üzeri İsotlar İş Merkezi N:27
Kartal - İstanbul

Tel : 0216 452 45 75
Faks:0216 451 63 77
www.peugeotscooters.com.tr

Imalatçı Firma

Peugeot Motocycles SA
Rue du 17 Novembre
F-25350 Mandeure
Tel. +33(0)3 81 36 80 00
Faks +33(0)3 81 36 80 80
RCS Belfort B 875 550 667
www.peugeotscooters.fr
www.peugeotscooters.com

