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Satın Alma Talep Numarası  10073294 

Talep Edilen Adet / Birim 
(adt,paket,kg,lt) vb… 1 ADET 

Teknik Özellikleri 2021/2022 MODEL BİNEK ARAÇ ALIMI  
-Benzinli / Dizel  
.Otomatik Vites 
.0 Km 
.Antrasit Gri / Beyaz / Diğer Renkler  
 
TEMEL ÖZELLİKLER 
Model Yılı : 2021/2022 
Araç Türü : Binek 
Gövde Tipi :Sedan 
Alt Seri Sedan 
 
MOTOR 
Yakıt Tipi :Benzin / Dizel 
Silindir Hacmi :1332 cc ve üzeri 
Silindir Adedi :4 ve üzeri 
 
PERFORMANS 
Beygir Gücü :140 hp ve üzeri 
Azami Tork : 260 nm ve üzeri 
Azami Hız: 205 km/s ve üzeri 
0-100 : Hızlanma 9.6 sn – üzeri 
 
ŞANZIMAN & ÇEKİŞ SİSTEMİ 
Şanzıman Türü : Otomatik  
Şanzıman Kademesi : 5-6 ileri 
 
YAKIT HACMİ 
Yakıt Kapasitesi : 45 LT  ve üzeri 
 
BAGAJ ÖZELLİKLERİ 
Bagaj Hacmi (5 Koltuk)503 lt. ve üzeri 
Bagaj Hacmi (2 Koltuk)987 lt. ve üzeri 
 
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER 
Uzunluk: 42500-4632 mm aralığı 
Genişlik : 1650-1814 mm aralığı 
Yükseklik : 1250-1443 aralığı 
Boş Ağırlık :1150 -1353 aralığı 
 

*Bu bilgiler talep sahibi uzman tarafından satın alma talebine uygun olarak doldurulacak olup sorumluluğu talep eden uzmana aittir. 

https://www.epey.com/araba/model-yili/2022/
https://www.epey.com/araba/arac-turu/binek/
https://www.epey.com/araba/govde-tipi/sedan/
https://www.epey.com/araba/alt-seri/sedan/
https://www.epey.com/araba/yakit-tipi/benzin/
https://www.epey.com/araba/silindir-adedi/4/
https://www.epey.com/araba/beygir-gucu-toplam/140/
https://www.epey.com/araba/sanziman-kademesi/6/

