
PEUGEOT BIPPER Tepee



Hem işimde hem de ailemle, dikkatleri üzerime çekmeyi seviyorum 
Benzersiz bir stil
Manevra yeteneğini ve pratik 
kullanımını gözler önüne seren 
düzgün silüeti, özgün ön yüzü, 
kompakt çizgileri ile Bipper Tepee 
orijinal bir stilin temsilcisidir. 
Sempatik ve zeki, boyutlarına 
göre küçük ama sunduklarıyla 
büyük, hem işte hem de ailenizle 
birlikte her zaman hazır, kıvrak ve 
ekonomik bir ticari araç.

Modernlik ve güç
Kesin hatları, dinamik profilli farları, 
oldukça geniş olarak tasarlanmış 
tamponu ile Bipper Tepee önden 
bakıldığında sürekli gülümseyen 
bir yüz hissi verir. Bu, Bipper 
Tepee’nin modernliğini ve gücünü 
yansıtma biçimidir. Silüeti, geniş 
camları, sürgülü kapısı da kolay ve 
konforlu kullanım özelliğini tümüyle 
yansıtmaktadır. 

Her yönüyle korunaklı
Yeterince alçaltılmış geniş arka 
tamponu ve yan kısımlardaki sert 
koruyucuları ile Bipper Tepee, 
kişiliğini tüm yüzeylerinde koruma 
altına almaktadır. Karakteristik 
çizgileri ona, aynı anda yuvarlak 
hatlar, akıcılık ve zariflik özellikleri 
vermektedir. Bu özellikler cömert, 
savaşçı ve yorulmaz Bipper Tepee’yi 
ifade etmektedir. Hem iş hayatında 
hem de günlük yaşamda her türlü 
şartta size eşlik edecek gerçek  
bir arkadaş.



İşimin de ailemin de bana sunduklarını seviyorum
Çok kullanışlı bir araç
Bipper Tepee’nin net uzunluğu 
sadece 3,97 metre. Şehir içinde 
kullanım ve sıkça park etmek 
için oldukça uygun bir boyut. Bu 
kompakt görünümüne rağmen 
Bipper Tepee size, rekor bir iç 
mekan sunmaktadır. Daha fazla yer 
kazanmak için aracınızı düz zeminli 
gerçek bir panel vana dönüştüren 
arka koltuğu katlama işlemini 
gerçekleştirebilirsiniz. Geniş ebatlı
yükleri taşımak için oldukça pratik!

Bipper, ön koltuklardan daha 
yüksek oturma pozisyonuna 
konumlandırılmış 2 kişilik bir 
arka koltuğa sahiptir. İlave 
alan sağlayabilmek için arka 
koltuklar versiyona göre 
asimetrik veya tek parça olarak 
katlanabilir, bu sayede bagaj 
alanı cam hizası altında 884 
litrelik iç hacme sahip olur. 
Buna ilave olarak arka koltuklar 
modülerliği yansıtacak şekilde 
çıkartılabilmektedir. 
Arka koltuklar tamamen 
söküldüğü takdirde iç 
hacim toplam 2500 litreye 
yükselmektedir. 

Tam konforlu erişim
1.523 mm uzunlukta zemine sahip 
geniş arka bölgesi sayesinde, Bipper 
Tepee’nin iç kısmına erişim bu 
boyutlardaki bir araç için inanılmaz 
derecede kolay. Alçaltılmış
konumdaki arka tampon ve yerden
53 cm’ye kadar alçaltılmış yükleme 
eşiği, işte yükleme veya boşaltma 
yapmayı oldukça kolay bir hale 
getirir.

Yukarı açılır kapısı ile daha da pratik 
Bipper Tepee versiyona göre yukarı 
açılır arka kapı veya asimetrik çift 
kanatlı arka kapılar ile sunulmaktadır. 
Yukarı açılır arka kapı Bipper’a büyük 
pratiklik katarken daha estetik bir 
görünüm ve daha fazla görüş alanı 
da sağlar. Kolay bir erişim için Bipper 
Tepee, standart olarak sağ sürgülü 
kapı ve opsiyonel olarak çift sürgülü 
yan kapı ile donatılmıştır.



İşim dışında ailemi şımartmayı seviyorum
Küçük bir yerde oldukça fazla yer 
Ultra kompakt tasarımına rağmen son 
derece rahat iç mekanı ve homojen şekilde 
oluşturulmuş tasarımıyla Bipper Tepee’nin 
kullanımına adapte olmak çok kolay. Kısa 
sürede onu parmağınızın ucunda oynatacak 
duruma geleceksiniz. Tüm açılardan mükemmel 
bir görüş, motorunun sürücünün talebine 
anında cevap vermesi, aracın şehir içinde 
çevikliğinden ve uzun yolda dinamizminden kısa 
sürede yararlanılmasını sağlar.

Avantajlı bir konum
Çok amaçlı binek araçların koltuklarına benzeyen 
Bipper Tepee koltukları, binek araca yakın bir 
konfor sağlayarak yarı yüksek konumda iç kısma 
erişimi kolaylaştırır. Ön cam boyutu ve geniş cam 
yüzeyleri, sürücüye olduğu kadar yolcularına da 
optimal bir görüş sağlar. Herkes aydınlıktan 
maksimum oranda yararlanır. 
Bu, moraliniz için harikadır!

Her şey elinizin altında
Bipper Tepee’nin son derece ergonomik 
konsolu, en az 12 eşya gözü sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. İşiniz, alışverişleriniz, 
ailenizle hafta sonu gezintileriniz veya 
tatile gitmeniz için vazgeçilmez bir araç. 
Bagajlarınız için de Bipper Tepee’nin geniş 
iç mekanı ve düz zemini size kolaylıklar 
sunar: Bu düzgün ve dikdörtgen, çıkıntısız 
düz zemin size %100’lük bir kullanım alanı 
sağlayacaktır.

Geniş ve rahat koltuklar
Oldukça konforlu şekilde tasarlanmış, geniş 
ebatlı Bipper Tepee koltukları ile işinizde 
konfor içinde olacaksınız. Gerektiğinde 
takılabilen gerektiğinde çıkarılabilen 
arka koltuk, gerçek bir yük alanı ile birlikte 
iki oturma yeri sunar.



1.3 HDi 75 hp

HDi teknolojisine sahip, daha üstün
yanma performansı ve daha az yakıt
tüketimi nedeniyle seçilmiş bu dizel
motor maksimum 75 hp güç
sağlamaktadır. Şehir içi ve otobanda
kullanım esnasında dahi maksimum
tasarrufla birlikte büyük bir konfor
sağlamaktadır. Diğer bir üstünlüğü
ise periyodik bakımlarının sadece
35.000 kilometrede bir yapılmasıdır.
Ayrıca 1.3 HDi son derece çevreci 
bir motor olup kilometre başına 
yalnızca 119 CO2 salınım 
değerine sahiptir.

Korumacı bir zeka

Yol bilgisayarı
Bir anormallik halinde, sesli ikaz eşliğinde 
yol bilgisayarı ekranında uyarı mesajı 
görüntülenir ve böyle bir durumda ilgili 
ikaz lambası yanmaya başlar.

Aşırı hız uyarısı
Yol bilgisayarına entegre edilmiş 
programlanabilir bir aşırı hız uyarısı 
fonksiyonu, programlanmış hızın 
aşıldığı konusunda mesaj, sesli ikaz ve 
ikaz lambasının yakılması aracılığıyla 
uyarıda bulunur.

Kilitlenme
Merkezi kilit sistemi kapıların
kilitlenmesini / kilitlerinin açılmasını 
sağlar. Kodlu marş sisteminden 
(Immobilizer), kaputun ve yakıt 
deposunun kapağının araç içinden 
açılmasına kadar, her türlü hırsızlık 
ve araç içine girme durumuna karşı 
sayısız savunma yolları sunulmuştur. 
Herhangi bir kapının açık olması 
durumunda ikaz lambası yanar ve 
ekranda mesaj ile bildirilir.
Araç içindekilerin daha üst seviyede 
korunmasının güvence altına 
alınmasını sağlamak için Bipper’ın 
kapıları 20 km/h hız aşıldığında 
otomatik olarak kilitlenir.

Uyarı
• ESP (Elektronik denge programı)
ESP, fizik kuralları çerçevesinde, sistem 
beyninin bir virajda dışa ve içe savrulma 
yöneliminin algılaması halinde aracın 
yörüngesine dönmesini sağlar.

EBD destekli ABS fren sistemi
Fren sisteminin etkinliğini, dayanıklılığını 
ve güvenilirliğini en üst düzeye getirmek 
amacıyla, Bipper Tepee standart olarak 
ön tekerleklerde disk, arka tekerleklerde 
kampanalı frenlerle ve ABS fren sistemi ile 
donatılmıştır. Elektronik fren gücü dağıtım 
sistemi (EBD) destekli ABS sistemi sert 
bir frenleme sırasında yol tutuş kaybını 
ve tekerleklerin kilitlenmesini önler. Dört 
tekerleğe konumlandırılmış sensörlerden 
biri, tekerleklerden birinin kilitlenmesinin 
yakın olduğunu saptadığında, ABS fren 
sistemi bir yandan aracın manevra 
edilebilme yeteneğini korurken diğer 
yandan da maksimum fren etkinliği 
sağlamak için fren devresi basıncını ayarlar.

Aydınlatma ve sinyaller
Büyük boyutlu ve yükseğe yerleştirilmiş 
ön farlar, aydınlatma ve sinyal işlevlerinin 
yerine  getirilmesinde kusursuz bir 
performansla birlikte dikkat çekici bir 
dayanıklılık sağlar. Ön tamponun üst 
kısmına sis farları* monte edilebilir. 
Arkadaki iki stop lambasına ek olarak, sol 
arka kapının üst kısmına üçüncü bir stop 
lambası konumlandırılmıştır.
* Versiyona göre standart

Park yardım sistemi*
Şehir içi kullanım için tasarlanmış olan 
Bipper Tepee’de, park yardım sistemi 
opsiyonel olarak sunulmaktadır. 
Sistem, geri vites seçildiğinde otomatik 
olarak devreye girer. Aracın bir engele 
yaklaşmasıyla birlikte ses şiddetinin 
gittikçe yükseldiği bir bip sesi duyulur.
* Versiyona göre opsiyonel

Öngörü

Mimari yapı ve boyutlar
Bipper Tepee, kaza durumunda araç 
içindekilerin korunmasıyla ilgili çok 
gelişmiş çözümler sunmaktadır. Bipper 
Tepee’nin dayanıklı yapısı araç içi 
bütünlüğünün korunmasına yöneliktir. 
Motor bölmesi içindeki sıkışmaz sert 
kütlelerin yer değiştirme hareketleri, 
sürücünün güvenliğinin daha üst 
seviyeye çıkarılması amacıyla özel 
olarak incelenmiştir. Büyük boyutlu ön 
kapılar bütünün dayanıklılığını daha üst 
bir noktaya getirmiştir.

Emniyet kemerleri
Ön koltuklarda üç noktadan tespitli, 
piroteknik sistemli, gerilme sınırlayıcılı ve 
öngergi mekanizmalı emniyet kemerleri 
mevcuttur. Darbe halinde, öngergi 
mekanizmasının piroteknik sistemi, 
yolcunun koltuğa iyice yaslanmasını 
sağlarken emniyet kemerinin gerginliğini 
ayarlar ve böylece darbe ile emniyet 
kemeri kayış kısmının bloke olma anı 
arasındaki geçiş süresini en aza indirir. 
Gerilme sınırlayıcı, emniyet kemeri kayış 
kısmının göğüs üzerine uyguladığı basıncı 
en düşük seviyede tutar.

Hava yastıkları
Bipper Tepee’de sürücü hava yastığı 
standart olarak mevcuttur, ön yolcu 
hava yastığı ise versiyona göre 
opsiyonel veya standarttır. Bu hava 
yastığı, yol bilgisayarı aracılığıyla devre 
dışı bırakılabilir. Ayrıca versiyona göre 
yan hava yastıkları standart olarak 
sunulmaktadır.

Koruma

Performans Yakıt Tüketimi (1/ 100km)* Emisyon
Motor - vites kutusu  Azami güç Azami tork Azami hız

1.3 HDi 75 hp 
Manuel 75 hp / 4000 dd 190 Nm / 1750 dd 155 km/h

Motor - vites kutusu Şehir içi Şehir dışı Karma CO2 Karma (g/km)

1.3 HDi 75 hp 
Manuel 5.7 3.8 4.5 119

* 99 /100 / CE direktifine uygun olarak  ** Manuel vites kutusu ile.



Ürün Gamı
Comfort
Başlıca standart ekipman:

• Elektronik Denge Programı (ESP)
• Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)
• Elektronik fren gücü dağıtım sistemi (EBD)
• Sürücü hava yastığı
• Sürgülü sağ ve sol yan kapı
• Klima
• Elektrikli ön camlar
• Isıtmalı ve elektrikli yan aynalar
• Uzaktan kumandalı merkezi kilit
• 3 fonksiyonlu uzaktan kumanda
• Radyo-CD çalar
• Yol bilgisayarı
• 15” jantlar ve tam boy jant kapağı
• Tek parça katlanır, kafalıklı arka koltuk

15’’ jant kapağı

Yükseklik ve bel destek ayarlı sürücü koltuğu

Comfort Plus
Başlıca standart ekipman:
Comfort +

• Yukarı açılır arka kapı
• 3. sıra camlar
• Çift parça asimetrik katlanır, kafalıklı arka koltuklar
• Yük bölümü halı zemin kaplaması
• Yolcu hava yastığı
• Yan hava yastıkları
• Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi
• Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu
• Sürücü koltuğu bel destek ayarı
• Sürücü koltuğu kol dayama
• Kapalı ve kilitli torpido gözü
• Radyo-CD MP3 çalar
• Ön sis farları



Bu broşürdeki bilgi ve görüntüler, broşür 
basıldığında geçerli olan teknik özellikleri esas 
alır. Sunulan ekipmanlar versiyonlara göre 
standart ya da opsiyoneldir. Broşürde yer 
alan bazı fotoğraflar, Türkiye ürün gamındaki 
araçları temsil etmeyebilir. Peugeot, ürünün 
sürekli iyileştirilmesi politikası çerçevesinde, her 
an, teknik özelliklerde, ekipmanlarda, opsiyon 
ve renklerde değişikliklere gidebilir. Günümüz 
fotoğraf tab etme teknikleri, renkleri aslına 
tamamıyla uygun olarak verememektedir. 
Genel bilgi içeren bu broşür bir sözleşme senedi 
değildir. Daha ayrıntılı ve ek bilgi için, bayinize 
başvurunuz. Bu katalogda yer alan veriler, 
Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin izni 
olmadan çoğaltılamaz.peugeot.com.tr
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