11 Nisan 2011

BASIN BÜLTENİ

GELENEK BOZULMADI, BODRUM’UN
TERCİHİ YİNE KARSAN OLDU
Bodrum pazarının lider markası KARSAN, J9
ile edindiği hakimiyeti J10 ile devam
ettiriyor; Bodrum – Torba Hattı artık daha
konforlu, güvenli ve çevreci...
Yolcu taşımacılığının önde gelen markası Karsan, Bodrum’un da lider markası olmaya devam
ediyor. Yetkili Satıcısı Kahyaoğulları ile birlikte Bodrum - Torba hattına 9 adet J10 filo araç
satışı gerçekleştiren Karsan böylelikle Bodrum’a toplam 23 adet araç satmış, müşteri talep ve
beklentilerine göre yenilediği J10 ile Bodrum’da hat taşımacılığında bir kez daha tercih edilmiş
oldu. Yenilenen dış tasarımı, artan konfor ve güvenlik özellikleri, daha güçlü, çevreci, Euro 4
normlarına uyumlu motoru ile yepyeni bir araç olan J10’ların teslimat törenine Karsan Bölge
Satış Müdürü Oktay Güven, Karsan Satış Sonrası Hizmetler Bölge Müdürü Naci
Savcı ve Karsan Yetkili Satıcısı Kahyaoğulları Satış Müdürü Sadrettin
Kahyaoğulları katıldı. Törende konuşan Karsan Bölge Satış Müdürü Oktay Güven;
“Bodrum, Karsan’ın J9 modeli ile uzun yıllardır hakim olduğu bir pazar. Şimdi yenilenen
modelimiz J10 ile bu hakimiyetimizi devam ettiriyoruz. J10'un modern tasarımı, artan motor
performansı, ilave konfor özellikleri ve satış sonrasında hat taşımacılığını destekleyen
faaliyetlerimiz ile araçlarımızın daha uzun yılar boyunca Bodrum halkına ve ziyaretçilerine
hizmet etmesini hedefliyoruz." diye konuştu.
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Dış Tasarım: Çağdaş, yalın, sade ve keskin hatları ile J10
gücü tarifliyor...

J10; tamamen yenilenen ön tasarımı, yolcuların kolay inip binmesine imkan sağlayacak
şekilde geliştirilmiş geniş ve yüksek yolcu kapısı, gövde ile bütünleşen yapıştırma tip yan
camları ve yükseltilmiş tavanı ile güçlü bir görünüme sahip. Estetik tasarımın yanısıra,
sıkışmayı önleyen elektrikli kapı sistemi, yolcu kapısında sensörlü kayar basamak, şoför ve ön
yolcu bölümünde komple açılabilen otomatik camlar gibi sürücü ve yolculara maksimum
fayda sağlamaya yönelik fonksiyonel özelliklerle de dikkat çekiyor.

Yüksek konfora sahip “KARSAN J10” ile yolculuklar çok
daha keyifli

J10’un iç kabininde sürücü ve yolcu konforunu arttırmaya yönelik yenilikler de ön plana
çıkıyor. Sürücü bölümünde; şehiriçinde uzun süreli araç kullanımında vites değişimini
rahatlatarak sürüşü kolaylaştıran joystick vites sistemi, sürüş sırasında göstergeleri kolaylıkla
görebilmeyi ve kontrol düğmelerine kolay erişimi sağlayan ergonomik ön panel, tam açılır
elektrik kontrollü yan camlar ve kapıda kol dayama bölümü sürüşü keyfe dönüştürüyor.
Uzaktan kumandalı merkezi kilit, motor kapağı üzerinde yer alan çok amaçlı bölme, tavanda
konumlandırılmış kilitli dolap ve spot aydınlatma lambaları kullanım konforunu artıran diğer
özellikler arasında yer alıyor.
Sınıfının en konforlu süspansiyon sistemine sahip olan J10’un yolcu bölümünde ise; sıkışmayı
önleyen geniş ve yüksek yolcu kapısı, çarpmayı engelleyen sensörlü otomatik basamak
sistemi ve yolcu koltuklarında yer alan emniyet kemerleri güvenli yolculuk imkanı sağlarken,
led tavan aydınlatmaları, ergonomik ve konforlu yolcu koltukları ve sunroof yolculuğa keyif
katıyor.

KARSAN J10: Daha güçlü motor hacmi, daha düşük yakıt
tüketimi

J10’un en önemli özelliklerinden biri de Euro 4 emisyon normlarına uygun çevre dostu
motoru. Daha yüksek motor gücü ve torkuyla çok daha iyi bir çekiş gücü ve performans
sağlayan J10, artan motor performansına karşın düşük yakıt tüketiminden taviz vermiyor;
küçük hacimli motordan yüksek güç elde edilmesini sağlayan modern yapısı ile daha iddialı
bir yakıt ekonomisi sunuyor. Yeni nesil sessiz motoru ve artırılmış ses izolasyonu ile kabin
içinde motor sesini minimuma indirgeyerek sürücü ve yolcu konforunu arttırıyor.

Geniş ürün gamı ve farklı fiyat seçenekleriyle herkese
uygun bir “KARSAN J10” var

Farklı şasi boyu ve koltuk kapasitesi alternatifleri ve okul, servis ve hat taşımacılığına yönelik
geniş ürün gamı ile dikkat çeken J10, her ihtiyaca cevap veriyor. J10, rakiplerinden farklı
olarak sınıfında 14+1, 17+1, 20+1 yolcu kapasitesi sunabilen ender araçlardan biri olmanın
yanısıra, regülasyonlara uyum sürecinde 14+1 segmentinde koltuk kaybetmeyen nadir
modellerden biri olarak da öne çıkıyor.
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Kısaca Karsan
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu
çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça
Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç üreten bir
firmadır. Renault Trucks’ın Premium ve Lander modellerini, Peugeot Partner, Citroën Berlingo, Karsan
J Serisi, Hyundai Truck HD Serisi ve BredaMenarinibus marka otobüs modellerini üreten Karsan, 2002
yılından itibaren Türkiye otomotiv endüstrisinde tek bir fabrikada çok markalı üretim yaklaşımını
benimseyen tek firmadır. Karsan ayrıca, 2009 yılından bu yana Karsan J Serisi ve Hyundai Truck HD
Serisi’nin yurt içi ve yurt dışı için pazarlama, satış ve satış sonrası faaliyetlerini Karsan Pazarlama çatısı
altında sürdürmektedir. ISO’nun (İstanbul Sanayi Odası) 2009 yılında yaptığı araştırmaya göre
"Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" sıralamasında bir önceki seneye göre 105 basamak
atlayarak 162. sırada yer alan Karsan’da bugün 1021 kişi çalışmaktadır. Yüzde 63.46’sı Kıraça Grubu,
yüzde 8,19’u Diniz Grup, yüzde 1.73’ü İnan Kıraç’a ait olan Karsan'ın %26.62 oranında hissesi ise
İMKB’de (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) işlem görmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Legal Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Burcu Özenç
İş: 0212 385 2493

bozenc@lglconsulting.com
cep: 0535 595 4923

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlük
Akçalar Sanayi Bölgesi Akçalar 16225 Nilüfer – Bursa
T +90 224 484 21 70 (25 Hat) F +90 224 484 21 69
www.karsan.com.tr

İstanbul Ofis
Emek Mah. Ordu Cad. No: 12 81270 Sarıgazi Ümraniye - İstanbul
T +90 216 499 65 50 (3 Hat) F +90 216 499 65 53

