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HYUNDAI H350 MİNİBÜSLERLE ÜSTÜN GÜVENLİK VE
KONFOR ŞİMDİ OKUL YOLUNDA!
Nisan ayı başından itibaren Hyundai H350 hafif ticari araç ürün ailesini Bursa
tesislerinde üretmeye başlayan Karsan, araçların Türkiye’deki satışına başladı.
H350 ticari araç ailesinin okul servisi versiyonu da şimdi yollarda. Arkadan itişli
(RWD), 6 ileri manual şanzumanlı araçlar 150bg ve 170bg gücünde iki farklı
motor seçeneği ile 16 kişilik yolcu kapasitesi sunuyor.
Pazarın en yenisi H350 okul servisleri, çocuklarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı
için geliştirildi. Hyundai’nin Dünya’da üst sıralara yerleşen teknolojisi ve tasarımı
ile yüksek dayanımlı malzemeler kullanılarak Karsan güvencesi ile üretilen
H350’ler, kullanıcılarına ekonomik fayda, üstün performans ve manevra kabiliyeti
yanında, sessiz ve konforlu seyahat imkanı veriyor.
H350’lerde şerit takip sistemi, ani fren desteği ve uyarısı, yokuş kalkış destek
sistemi, savrulma ve devrilme önleyici sistemler, elektronik fren ve denge
kontrolü sistemleri bulunuyor. H350 okul servisleri sıkışma korumalı otomatik
kapı, otomatik basamak, kamera ve gözetim sistemi, güvenlik sensörleri ve
uyarıları, üç nokta emniyet kemerli koltuklar ile sunuluyor.
10 yıl paslanmazlık ve 3 yıl sınırsız km garantisi sunan Hyundai H350
minibüsler rekabetçi bakım maliyetleri ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarına
güven verirken, geniş/ferah iç hacmi, panoramik camları, rahat koltukları ve
fonksiyonel donanımlarıyla da öğrenciler için konforlu yolculukların adresi olacak.
Karsan sınırlı sayıda Hyundai H350’yi, lansmana özel ücretsiz hız sabitleyici
özelliği ile 20.000 TL’den, 20 ay, yüzde 0 faiz imkanı ile satışa sunuyor.

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. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda,
binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi
hedefleyen Karsan; bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai
Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, BredaMenarinibus
marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları
üretmektedir. Bu ürünlerin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ise Karsan
Pazarlama aracılığı ile yürütmektedir. Temmuz ayı itibariyle 1.255 kişinin çalıştığı Karsan, İSO’nun
(İstanbul Sanayi Odası) yaptığı araştırmaya göre 2013 yılı "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi
Kuruluşu" sıralamasında 151. sıradan 93. sıraya yükseldi. Halka açık bir Şirket olan ve Borsa
İstanbul'da işlem gören Karsan’ın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki
pay oranı 2015 Temmuz ayı itibariyle %34'tür.
Kısaca Karsan Pazarlama
Karsan’da başlayan değişim sürecine paralel olarak Şubat 2009’da Karsan markalı ürünler ve
Hyundai Truck HD Serisi modellerinin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerini
gerçekleştirmek üzere faaliyete başlayan Karsan Pazarlama A.Ş., müşterisine en iyi hizmeti
sunmayı amaçlıyor. Karsan Pazarlama, otomotiv sektöründe 49 yıldır faaliyet gösteren Karsan’ın
engin otomotiv tecrübesini, yurt geneline yayılmış 100'ü aşkın yetkili satıcı ve servis noktasıyla
hizmet alanına aktarıyor. Temmuz ayı itibariyle 64 kişilik kadrosuyla üstün hizmet anlayışını
benimseyen Karsan Pazarlama, müşteri beklenti ve isteklerine hızlı ve etkin cevap veriyor. 2015
yılı itibarıyla Karsan, Hyundai Truck & Bus (H350 Serisi panelvan, minibüs ve şasi kamyonet) ve
BredaMenarinibus markalı ürünlerin satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini veren Karsan
Pazarlama, aynı zamanda kentlerin toplu ulaşım hizmetlerine ürün sağlamanın yanısıra, garaj
yönetimi alanlarında hizmet veriyor.
Kısaca Hyundai Motor Company
1967 yılında kurulmuş olan Hyundai Motor Company motorlu araçlar ve daha fazlası için ömür
boyu iş ortağı olmaya kendisini adamıştır. Şirket, erimiş pik demirden hazır arabalara kadar
kaynakları sirküle etme yetisine sahip yenilikçi bir iş yapısı olan Hyundai Motor Group’a öncülük
eder. Hyundai Motor dünya çapında sekiz üretim üssüne ve yedi tasarım & teknik merkeze
sahiptir ve 2014 yılında dünya genelinde 4.96 milyon araç satmıştır. Yaklaşık 100,000 çalışanı
bulunan Hyundai Motor lokalize modellerle ürün hattını geliştirmeye devam etmekte ve dünyanın
ilk seri üretim hidrojenli aracı ix35 Fuel Cell ile başlayan temiz teknoloji alanındaki liderliğini daha
da pekiştirmeye çalışmaktadır.
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