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Az ÚJ FIORINO kompakt, agilis és bárhova 
eljuttatja. Mától pedig még különlegesebb 
képviselője kategóriájának, melynek 
mindig is büszke előfutára volt.
Haszongépjármű lelkével, személyautó 
kialakításával és számos új funkciójával 
teljesítmény, kényelem, funkcionalitás és 
teherbírás tekintetében egyaránt a 
maximumot nyújtja a kategóriában, és 
mindemellett fenntartási költsége is 
rendkívül kedvező. Tökéletes városi 
használatra, fürge a sűrű forgalomban, 
könnyű vezetni és parkolni: ideális jármű 
háztól-házig szállításokra. Bárhova is 
vezessen útja, az ÚJ FIORINO készen áll a 
kihívásra.

MUNKATÁRS
A FURGON, AMELYET 

VÁROSRA TERVEZTEK.

VÁROSI



A család fontos. Az ÚJ FIORINO külsejét 
átterveztük, hogy bizonyos jegyeiben 
illeszkedjen a Fiat Professional paletta többi 
tagjához, de modern, dinamikus stílusával 
megőrizze a modell jellegzetességeit. A Fiorino 
elején elhelyezett, magas tájolású fényszórók 
kiváló láthatóságot biztosítanak, az új lökhárító 
és hűtőrács pedig egyszerre védelmet biztosít 
az ütközések során és személygépkocsikra 
emlékeztető megjelenést kölcsönöz a 
járműnek. Az ÚJ FIORINO büszkén viseli a FIAT 
PROFESSIONAL EMBLÉMÁT, mely nemcsak 
felhívja a figyelmet az erős márkaidentitásra, 
hanem a Fiat haszongépjárművek iránti 
elkötelezettségének is jelképe. 

KÜLSŐ
A JÓ MEGJELENÉS 
CSALÁDI VONÁS.

VÁROSI



Az ÚJ FIORINO ergonomikus és kényelmes 
belső terének köszönhetően most munka 
közben is lazíthat. A számos új funkció a 
kabint valóságos mozgó irodává változtatja: 
a rádió kezelőszerveit a (bőrborítással is 
rendelhető) kormánykeréken helyeztük el, a 
műszeregység állandó megvilágítása jobb 
leolvashatóságot biztosít, a kabinban 5 V-OS 
USB csatlakozókat helyeztünk el és 
továbbfejlesztettük a kesztyűtartó kialakítását. 
A számos, sokoldalú tárolórekeszben és 
ajtózsebben mindennek megvan a helye. 
Praktikus dokumentumtartó, lehajtva 
asztalként használható utasülés és rakodás 
során a biztonságot fokozó, külön zárható 
első és hátsó ajtók segítik Önt munkájában.. 

BELSŐ
ÉLJE ÁT A KORLÁTOK 

NÉLKÜLI KOMFORTOT.

VÁROSI



LEGYEN MINDIG 
ELÉRHETŐ.

Vállalkozása immár vezetés közben is 
folyamatosan elérhető. Az ÚJ FIORINO 
vadonatúj információs és szórakoztató 
rendszerrel van felszerelve: 5"-OS 
ÉRINTŐKÉPERNYŐS RÁDIÓJA – melynek 
vezérlőszervei a kormánykeréken lettek 
elhelyezve – Bluetooth csatlakoztathatóságot 
és hangátviteli funkciót kínál, USB és AUX 
csatlakozókkal rendelkezik és képes az MP3 
fájlformátum lejátszására. 
A rádió tovább bővíthető navigációs rendszerrel, 
hogy mindig tudja, merre jár. A rendszert 
tökéletesen integráltuk a műszerfalba, így 
anélkül indíthat telefonhívásokat, hogy levenné 
a kezét a kormányról. RENDELHETŐ CD ÉS 
MP3 lejátszóval, valamint DAB RÁDIÓVAL 
FELSZERELVE IS. Minden amire szüksége 
lehet, csupán egy karnyújtásnyira.

TECHNOLÓGIA
VÁROSI



Az agilitás kulcsfontosságú a városban. Az ÚJ 
FIORINÓHOZ a kategória legteljesebb Euro 6 
motorkínálatából választhatja ki az Önnek 
megfelelőt. A MULTIJET2 DÍZELMOTOROKAT
kiváló vezetési élmény, kimagasló 
teljesítmény, alacsony fenntartási költség és 
környezetbarát működés jellemzi. Mindezek 
mellett az alacsony fogyasztás is rendkívül 
fontos. Az ÚJ FIORINÓVAL bemutatkozik az 
ECOJET verzió, mely jelentősen alacsonyabb 
üzemanyag-fogyasztásának és károsanyag-
kibocsátásának köszönhetően akár 14%-kal 
csökkentheti költségeit. Az ÚJ FIORINO 
rendelkezik továbbá egy különleges 
jellemzővel, mely kimondottan a városi 
vezetést hivatott kényelmesebbé tenni: A 
COMFORT-MATIC ROBOTIZÁLT VÁLTÓVAL 
(MTA).

SZÉLES MOTORKÍNÁLAT.  

VÁROSI

TELJESÍTMÉNY

1.3 MultiJet2 80 Le 200 Nm
1.3 MultiJet2 80 Le 200 Nm ECOJET
1.3 MultiJet2 95 Le 200 Nm
1.3 MultiJet2 95 Le 200 Nm ECOJET
1.4 Fire 77 Le 115 Nm
1.4 Natural Power 70 Le 104 Nm kettős üzemű
(benzin/metán)

ECOJET Dízel: Start&Stop rendszer, intelligens 
generátor vezérlés és változó térfogatáramú 
motorolaj-szivattyú

EURO6-OS MOTOROK



MOTOROK
VÁROSI

VEZESSEN A 
TERMÉSZET EREJÉVEL.

A CNG METÁNÜZEMŰ MOTORRAL felszerelt ÚJ 
FIORINO NATURAL POWER EGYEDÜLÁLLÓ A 
KATEGÓRIÁBAN. A megbízható kettős 
üzemanyag-rendszerű megoldás egyszerre 
csökkenti a jármű fenntartási költségeit és 
üzemanyag-fogyasztását. A 77 literes 
metángáztartály (kb. 13 kg) és a 45 literes 
benzintartály együttesen akár 960 km 
hatótávolságot biztosítanak a járműnek. 
Ráadásul a padlólap alatt elhelyezett tartályoknak 
köszönhetően a raktér is kellően tágas marad. A 
metánüzemű motorral felszerelt Fiorino 
nemcsak környezetbarát, hanem a korlátozott 
forgalmú övezetekbe, sőt MÉLYGARÁZSOKBA IS 
BEHAJTHAT*, így akár a városközpontokban is 
akadálytalanul végezheti munkáját.

* Kivételt jelentenek a nem környezetvédelmi okokból, 
illetve speciális helyi szabályok miatt korlátozott 
forgalmú övezetek.

Lökettérfogat: 1368 cm3

Környezetvédelmi norma: Euro 6
Legnagyobb teljesítmény:
51 kW (70 Le) 6.000 ford./percnél (metán)
57 kW (77 Le) 6.000 ford./percnél (benzin)
Legnagyobb nyomaték:
104 Nm 3.000 ford./percnél (metán)
115 Nm 3.000 ford./percnél (benzin)
Benzin/metán üzemanyag rendszer

1.4 NATURAL POWER



Mindenki tudja, milyen fontos a városban a 
feltűnő megjelenés. És az ÚJ FIORINO 
összetéveszthetetlen, személyautóra 
emlékeztető stílusával és új külső 
kialakításával most feltűnőbb, mint valaha. De 
munka közben a kinézet nem minden. Az ÚJ 
FIORINO egyedi kialakítása egy akár 2,8 M3 
térfogatú raktérrel párosul, mely az 
ergonomikus, függőleges kilincsekkel ellátott, 
széles tolóajtóknak köszönhetően könnyen 

hozzáférhető, és segít munkája során. És ez 
nem minden, az ÚJ FIORINO számos további 
olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely 
könnyebbé varázsolja a munkát: akár 660 KG 
teherbírás; szabályos négyzet alapú raktér, 
mely a 180°-BAN nyitható hátsó ajtón 
keresztül könnyen hozzáférhető; MINDÖSSZE 
527 MM PADLÓMAGASSÁG; valamint kiváló 
kezelhetőséget biztosító, 9,95 M-ES 
FORDULÓKÖR. 

KAPACITÁS
VÁROSI

ELEGENDŐ TÉR A 
SOKOLDALÚSÁGNAK.
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KAPACITÁS
VÁROSI

ELEGENDŐ TÉR A 
SOKOLDALÚSÁGNAK.



A behajtható, osztott válaszfal 
sokoldalúságának és a padlószintig 
lehajtható első utasülésnek köszönhetően a 
raktér hossza további egy méterrel, 
térfogata pedig 0,3 m3-rel növelhető. Az így 
közel 2,5 M hosszúságú és 2,8 M3 térfogatú 
raktérben akár hosszú rakományt is 
szállíthat. 

12 V-os csatlakozóaljzat 
a raktérben.

Plafonvilágítással és 
kivehető zseblámpával 
ellátott raktér.

Az oldalsó tolóajtó 
tökéletesen egybeolvad 
az oldalpanellel, és a 
függőleges állású, külső 
kilincsnek köszönhetően 
bármelyik kézzel 
rendkívül könnyen 
nyitható.

KAPACITÁS
VÁROSI

ELEGENDŐ TÉR A 
SOKOLDALÚSÁGNAK.



VÁROSI

KALAND
BIZTONSÁGGAL 

LETÉRHET A KITAPOSOTT 
ÖSVÉNYRŐL.

Az ÚJ FIORINO ADVENTURE kiváló jármű a 
nehéz terep, a hegyi utak vagy egyszerűen a 
téli időjárás leküzdésére. Az ADVENTURE  a 
TRACTION+ elektronikus di©erenciálművel 
felszerelt különleges verzió, mely a nagy 
kihívást jelentő vidéki utakon (például sárban 
vagy hóban) jobb hajtást biztosít a járműnek. 
A rendszer a kormány mellett elhelyezett 
gombbal aktiválható 50 km/órás sebesség 
alatt. Az Adventure továbbá emelt 
felfüggesztéssel, speciális 15"-os M+S 
gumiabroncsokkal, alsó motorvédő lemezzel, 
alsó védőlemezzel ellátott első lökhárítóval 
és magasabb oldalvédőkkel van felszerelve.



ESC rendszerrel 

ESC rendszer nélkül

Hill Holderrel Hill Holder nélkül

VÁROSI

Az elektronikus menetstabilizátor 
vezérli a jármű stabilitását, és segít 
megőrizni a jármű feletti uralmat 
abban az esetben, ha az egyik kerék 
megcsúszik.

Az ESC rendszerbe integrált Hill 
Holder automatikusan aktiválódik 
emelkedőn való induláskor, és néhány 
másodpercig fenntartja a féknyomást, 
így könnyítve meg az elindulást.

Ha munkája miatt nap, mint nap úton van, a 
biztonság elsődleges fontosságú. Az ÚJ 
FIORINÓT a biztonsági és vezetéstámogató 
berendezések teljes palettájával felszereltük: 
ABS elektronikus fékerőelosztóval (EBD), 
elektronikus menetstabilizátor (ESC) 
kipörgésgátló rendszerrel (ASR) és hidraulikus 
fékasszisztenssel (HBA). HILL HOLDER
funkció a lejtőn való indulás és tolatóradar a 
parkolás megkönnyítéséhez. A fejet és 
mellkast védő első légzsákok és első 
oldallégzsákok. TEMPOMAT, mely 
különösképpen az autópályán való vezetés 
során lehet hasznos segítség.

A Traction+ rendszer optimálisan osztja 
el a nyomatékot az első tengelyen lévő 
kerekek között, ha azok megcsúsznak, 
így segítséget nyújt a sofőrnek a csúszós 
úton (hóban, jégen, sárban stb.) való 
vezetéskor és induláskor. A rendszer 
fékezi a rosszabb tapadású kereket, és 
átirányítja a nyomatékot a jobb tapadású 
kerékre.

Lehetővé teszi, hogy a hosszú, egyenes, 
statikus vezetési feltételeket kínáló utakon 
(autópályákon) előre beállított sebességgel 
haladjon anélkül, hogy lenyomná a 
gázpedált.

TRACTION +

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁTOR (ESC)

VISSZAGURULÁS GÁTLÓ (HILL HOLDER)

TEMPOMAT

BIZTONSÁG
GARANTÁLJA 

BIZTONSÁGÁT.



A SZEMÉLYISÉG MINDIG 
EGYEDIVÉ TESZ.

MÉG A MUNKÁBAN IS.

Az ÚJ FIORINO kiváló minőségű tartozékok 
széles skálájával egészül ki, melyeket a 
Mopar, a Fiat Chrysler Automobiles 
gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások 
és ügyféltámogatás, illetve a kiegészítők és 
eredeti alkatrészek hivatalos szolgáltatója 
gyárt.

VÁROSI

A hátsó ajtókon 
elhelyezhető két 
tároló háló ideális 
kisméretű tárgyak 
tárolására.

A vonóhorog három 
(két rögzített és 
egy levehető) 
változatban 
rendelhető.

Az egyrészes acél 
tetőcsomagtartón 
nagyméretű csomagok  
és anyagok szállíthatók.

SZEMÉLYRE 
SZABHATÓSÁG

A három acél tetősín 
teljes teherbírása  
90 kg.



Minden feladat mást követel. De az ÚJ FIORINO 
kész minden követelménynek megfelelni. 10 
KÜLÖNBÖZŐ KAROSSZÉRIASZÍN és 3 ÚJ 
ÜLÉSKÁRPIT KÖZÜL VÁLASZTHAT, melyek 
mindegyikét úgy tervezték, hogy fokozza 
a komfortérzetet, és a legigényesebb 
és legfáradhatatlanabb szakemberek 
elvárásainak is megfeleljen. Válassza ki a 
céljainak legmegfelelőbb verziót, az Önnek 
tetsző karosszériaszínben, és már indulhat is. 
Hiszen munkája nem tűr halasztást.

168 Piros 479 Kék 551 Narancssárga249 Fehér

PASZTELL KAROSSZÉRIA SZÍNEK

444 Bronz 612 Világosszürke 632 Fekete

METÁL KAROSSZÉRIA SZÍNEK

333 Világoskék 487 Sötétkék293 Sötétpiros

FIORINO CARGO FIORINO CARGO - 
ADVENTURE

FIORINO CARGO - SX

KÁRPITOK

DÍSZ- ÉS KERÉKTÁRCSÁK DÍSZ- ÉS KERÉKTÁRCSÁK DÍSZ- ÉS KERÉKTÁRCSÁK

KÁRPITOK

kód: 323 kód: 323kód: 319 kód: 319

KÁRPITOK

kód: 094

AZ IGAZI KAMÉLEON.

14”/15” 14”

opt. 878

14”

opt. 878

15”

opt. 878

15”

opt. 878

15”

opt. 878

15”

opt. 108

15”

opt. 108

15”

opt. 108

15” Trekking

opt. 420

15” Trekking

opt. 420

15” Trekking

opt. 420



1.4 8v Fire 1.4 Fire Natural Power 1.3 16v MultiJet2 80 Le  1.3 16v MultiJet2 95 Le 

Van Van Van Van

Motor Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Hengerek száma, elrendezés 4, sorban 4, sorban 4, sorban 4, sorban

Hengerűrtartalom (cm3) 1368 1368 1248 1248

Környezetvédelmi szint Euro 6 Euro 6 Euro 6 DPF-el - 
ECOJET: Start&Stop-al és ECO csomaggal

Euro 6 DPF-el - 
ECOJET: Start&Stop-al és ECO csomaggal

Kompresszióviszony 11,1 : 1 11,1 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Max. teljesítmény: kw (Le) ford./percnél 57 (77) 6000 51 (70) 6000* - 57 (77) 6000 59 (80) 4000 70 (95) 4000

Max. nyomaték: Nm / ford./perc 115 / 3000 104 / 3000* - 115 / 3000 200 / 1500 200 / 1500

Üzemanyag-ellátás Fázishelyes, szekvenciális Multipoint  
befecskendezés

Fázishelyes, szekvenciális Multipoint 
befecskendezés, metánüzemű változathoz

Elektronikus MultiJet Common Rail 
típusú közvetlen befecskendezés, változó 

geometriájú turbófeltöltővel és 
levegőhűtővel

Elektronikus MultiJet Common Rail 
típusú közvetlen befecskendezés, változó 

geometriájú turbófeltöltővel és 
levegőhűtővel

Erőátvitel

Meghajtás első első első első

Kerekek

Gumiabroncsok 175/70 R 14  
185/65 R 15 185/65 R 15 

175/70 R 14  
185/65 R 15 

185/65 R 15 Q (M+S)
185/65 R 15 - 185/65 R 15 Q (M+S)

Felfüggesztés

első független, McPherson független, McPherson független, McPherson független, McPherson

Hátsó torziós rúd torziós rúd torziós rúd torziós rúd

Üzemanyagtartály

Üzemanyagtartály kapacitása (l) 45 13,2 kg metán  / 45 l benzin  45 45

Kormánymű

Fordulókör átmérő (m) 9,95 9,95 9,95 9,95

Fékek - D (tárcsa) - T (dob)

Elöl (mm) D 257 D 257 D 257 D 284

Hátul (mm) T 203 T 228 T 228 T 228

Teljesítmény

Végsebesség (km/óra) 157 149 162 167

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km) (kg/100 km metánüzemű változat esetében)

Városi használat 8,9 8,9 / 5,6* 5,6 -  
ECOJET: 4,7 / 4,5***

5,6 -  
ECOJET: 4,7

Városon kívüli használat 5,8 5,6 / 3,6* 3,7 -  
ECOJET: 3,5 / 3,4***

3,7 -  
ECOJET: 3,5

Vegyes ciklus 6,9 6,8 / 4,4* 4,4 -  
ECOJET: 3,9 / 3,8***

4,4 -  
ECOJET: 3,9

CO
2 kibocsátás: 161 158 / 119* 115 -  

ECOJET: 104 / 100***
115 - 

ECOJET: 104

MŰSZAKI ADATOK

* metánüzemű motor       a lehajtott utasüléssel       ** megnövelt teherbírás opcióval        *** robotizált váltóval       

MŰSZAKI ADATOK
1.4 8v Fire 1.4 Fire Natural Power 1.3 16v MultiJet2 80 Le 1.3 16v MultiJet2 95 Le

Van Van Van Van

Méretek

Hosszúság [mm] 3957 3957 3957 3957

Szélesség (mm) 1716 1716 1716 1716

Magasság (mm) 1721 1721 1721 1721

Tengelytáv (mm) 2513 2513 2513 2513

Első túlnyúlás (mm) 854 854 854 854

Hátsó túlnyúlás (mm) 590 590 590 590

Első nyomtáv (mm) 1469 1469 1469 1469

Hátsó nyomtáv (mm) 1465 1465 1465 1465

Raktér

Hossz [mm] 1523 - 2491a 1452 1523 - 2491a 1523 - 2491a

Szélesség (mm) 1473 1473 1473 1473

Kerékdobok közötti távolság (mm) 1046 1046 1046 1046

Magasság (mm) 1205 1070 1205 1205

Padlómagasság 527 677 527 527

Térfogat (m3) 2,5 - 2,8 a 2,1 - 2,4 a 2,5 - 2,8 a 2,5 - 2,8 a

Oldalsó tolóajtó

Szélesség (mm) min. 570 / max. 644 min. 570 / max. 644 min. 570 / max. 644 min. 570 / max. 644

Magasság (mm) 1041 1041 1041 1041

Hátsó kétszárnyas aljtó

Szélesség (mm) min. 1056 / max.1140 min. 1056 / max. 1140 min. 1056 / max. 1140 min. 1056 / max. 1140

Magasság (mm) 1040/1060 1040/1060 1040/1060 1040/1060

Tömegek

Saját tömeg (kg) 1070 1180 1090 1090

Össztömeg (kg) 1680 1680 1700 - 1750** 1700 - 1750**

Teherbírás vezetővel együtt (kg) 610 500 610 - 660** 610 - 660**

Teherbírás vezető nélkül (kg) 535 425 535 - 585** 535 - 585**

A Fiat Professional az eredeti motorolajok használatát javasolja.



ALAPFELSZERELTSÉGEK ÉS EXTRÁK

Külső megjelenés Cargo
Cargo  

SX
Cargo  

Adventure

Hővédő üvegezés S S S

Kulccsal zárható tanksapka S S S

Teljes méretű dísztárcsák 878 • S S

Elektromosan állítható külső tükrök 
párátlanító funkcióval 041 • S S

Vezetőoldali tolóajtó 055 • • •

Ködfényszóró 097 • • •

Hátsó ablaktörlő 101 • • •

15”-os könnyűfém keréktárcsák 108 • • •

15"-os gumiabroncsok 141 • • (S 95 Le) –

15"-os téli gumiabroncsok 142 • • •

15"-OS m+s gumiabroncsok – – S

Metál fényezés 210 • • •

Hosszanti tetőcsomagtartó-rudak 357 • • •

15”-os bicolor könnyűfém keréktárcsák 420 • • •

Üvegezett, aszimmetrikus hátsó aljtó 519 • • •

Oldalsó tolóajtó 523 • S S

Fix ablakok a 2. sorban 55D • • •

Fényes ezüst első lökhárító 876 • S –

Sárvédők 990 • • •

Belső tér

Raktér szőnyeg 798 • • •

Kartámaszos vezetőülésn 132 • S S

Lemezelt elválasztófal 149 S • •

Üvegezett elválasztófal 199 • S S

Rácsos behajtható válaszfal 201 • • •

Állítható deréktámasz a vezetőülésen 40Y • S S

Állítható magasságú vezetőülés 450 • S S

Fűthető első ülések 452 • • •

Fűthető vezetőülés 453 • • •

Belső tér Cargo
Cargo  

SX
Cargo  

Adventure

Teljesen lehajtható utasülés 4GQ • • •

12V-os csatlakozó a raktérben 4HG • • •

Részben lemezelt, részben rácsos válaszfal 4PB • • •

Irattartó a műszerfalon 4PS • • •

Zárható kesztyűtartó 845 • S S

Funkcionális / Elektromos

Szervokormány S S S

Fényszóró magasság állító S S S

12 V-os csatlakozó a kabinban S S S

Távirányítós központi zár 008 • S S

Állítható magasságú kormánykerék 011 • S S

Manuális légkondicionáló berendezés 025 • • •

Első elektromos ablakemelők 028 • S S

Fűthető hátsó szélvédő 029 • • •

Zárreteszelés 064 • • •

Elektronikus riasztórendszer 213 • • •

Központi zár 228 • S S

Dualogic™ robotizált váltó (csak dízel verziókhoz) 407 • (– 95 Le) • (– 95 Le) –

Tempomat (csak dízel verziókhoz) 416 • • •

Tolatóradar 508 • • •

Elemlámpaként kiemelhető raktérvilágítás 58F • • •

Start&Stop rendszer (EcoJet csomaghoz kötött) 
(csak dízel verziókhoz) 5DE • • •

EcoJet csomag (Start&Stop rendszerhez kötött)
(csak dízel verziókhoz) 66M • • •

5 V-os aljzat USB csatlakozóval 83X • • •

ALAPFELSZERELTSÉGEK ÉS EXTRÁK

CARGO

Funkcionális / Elektromos Cargo
Cargo  

SX
Cargo  

Adventure

Dohányzó csomag 989 • S S

660 kg-ra növelt teherbírás 
(csak dízel verziókhoz) 943 • • S

Biztonság  

Elektronikus menetstabilizátor (ESC)  
kipörgésgátlóval (ASR), fékasszisztenssel (HBA) 
és Hill Holder funkcióval

S S S

4-érzékelős ABS + EBD 
(Elektronikus Fékerő Elosztó) S S S

Vezető oldali légzsák S S S

Automatikus ajtózárás 20 km/órát meghaladó 
sebesség esetén 130 • S S

Utasoldali légzsák 502 • • •

Utastérből nyitható raktérajtó 57E • S S

Traction+ (tartalmazza az ESC rendszert) – – S

Normál méretű acél pótkerék 980 S (- CNG) S (- CNG) S (- CNG)

Hang / Telematika

Rádióelőkészítés 082 S S S

Rádió vezérlő gombok a kormányon 245 • • •

5"-os, érintőképernyős Bluetooth® rádióf 414 • • •

5"-os, érintőképernyős Bluetooth® rádió és 
navigációf 4CU • • •

Bőr kormánykerék és váltó a rádió vezérlőszerveivel 5KV • • •

MP3 rádió 717 • • •

DAB előkészítés 6QD • • •

S = széria          • = opció          – = nem rendelhető

n 201-es válaszfal opcióval együtt nem rendelhető   f 245-ös rádióvezérlő gombok a kormányon opcióhoz kötött



TELJES KÖRŰ 
TÁMOGATÁS.

VÁROSI

JÓTÁLLÁS A JÁRMŰSZERKEZETRE

A márkakereskedés a Garancia bizonyítványon feltüntetett átadási naptól kezdődően 24 hónapos jótállást vállal járműve gyári 
hibáira, a futásteljesítménytől függetlenül. E jótállás alapján a márkakereskedés köteles díjmentesen eredeti vagy felújított Fiat
Professional alkatrészekre cserélni a gyártási hiba miatt használhatatlan vagy nem megfelelő alkatrészeket.
A jótállás hatálya alá eső beavatkozásokat Professional márkaszerviz végzi. A jótállás a következőkre terjed ki:
• a hibás alkatrész kijavítása vagy cseréje
• a munkaerő biztosítása a cseréhez vagy javításhoz
• a fogyóeszközök és anyagok biztosítása a jótállás keretében elvégzett javításokhoz.
A Fiat Professional a teljes szerződéses jótállási időszak alatt nyújt autós segélyszolgálatot.

FÉNYEZÉSRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS
A jármű fényezésével kapcsolatos gyártási hibákra az átadás-átvétel napjától számított 36 hónapig érvényes a jótállás.
A jótállás a jármű teljes vagy szükség szerinti részleges átfényezésére és az esetleg feltárt hibáknak a gyártó vállalási feltételei 
szerinti megszüntetésére vonatkozik.

ÁTROZSDÁSODÁSRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS
A jótállás a karosszéria szerkezeti elemeinek átrozsdásodására vonatkozik, amennyiben ez a lemezen, a belülről kifelé terjedő 
(ún. kristályközi) korrózió eredménye. A jótállás minden modell esetében az átrozsdásodott eredeti szerkezeti karosszériaelem 
javítására és/vagy cseréjére vonatkozik, a jármű átadás-átvételi napjától számított 8 évig.
A részletes feltételekért ellenőrizze a Fiat Professional garancia- és szervizfüzetet.

A biztos utazás nyugalma
A Fiat Professional országúti segélyszolgálat működését az év minden napján, a nap 24 órájában garantáljuk Ügyfeleink részére.
Díjmentesen hívható, zöld szám 06 80 10 10 80

FELVILÁGOSÍTÁS/ÜGYFÉLKAPCSOLAT

(Hétfő-péntek, 8:00-17:00, egyéb időpontban üzenetrögzítő fogadja a hívásokat) Tájékoztatás modelljeinkről, szolgáltatásainkról, 
valamint viszonteladói és márkaszerviz-hálózatunkról. Válaszolunk a járművével és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos minden kérdésére. 
Díjmentesen hívható, zöld szám 06 80 10 10 80

Az ÚJ FIORINO nem csak egy munkaautó. 
A Fiorino összekapcsolja a hatalmas 
FIAT PROFESSIONAL hálózattal, mely 
a világ számos pontján hatékonyan áll 
rendelkezésére, és arra törekszik, hogy 
minél jobban megfeleljen elvárásainak és 
igényeinek. Röviden, ha az ÚJ FIORINÓT 
választja, egyszerre a széleskörű 
szolgáltatások világában találja magát. 
Mert a Fiat Professional tudja, hogy a munka 
sosem várhat.

TARTSA KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBAN AUTÓJÁT A MOPAR® VEHICLE PROTECTION SEGÍTSÉGÉVEL

A Mopar® Vehicle Protection olyan szolgáltatási szerződés kínálat, melynek célja, hogy minden ügyfelünk örömmel, nehézségek nélkül használhassa autóját. Termékportfóliónk a Fiat Professional által ajánlott kiterjesztett
garancia és karbantartási csomagok széles és rugalmas választékát tartalmazza. Érvényes időszak és kilométer tekintetében különböző fedezetet biztosítanak azért, hogy az Ön autózási igényeihez a legjobban igazodjanak.
Csak a Mopar® Vehicle Protection biztosítja, hogy egész Európában minden szervizműveletet magasan képzett szerelők végezzenek el, hivatalos Fiat Professional műhelyekben, csak eredeti alkatrészeket felhasználva. Válassza 
az autózási szokásaihoz legjobban illő szolgáltatási szerződést.

MAXIMUM CARE: A GONDTALAN AUTÓZÁS ÉLMÉNYE
Garantált magabiztosságot nyújt a gépjármű garanciális időszakának meghosszabbításával, legfeljebb 5 éves korig. A kiterjesztés tartalmaz minden mechanikus és elektromos alkatrészt. Úgy terveztük, hogy kiegészítse a 
normál gyári garanciát illetve a legjobb ár-érték arányú szolgáltatást biztosítsa Önnek.

EASY CARE: RÖGZÍTSE ELŐRE TERVSZERŰ KARBANTARTÁSAINAK ÁRÁT
Ezen szolgáltatási szerződés azért lett kitalálva, hogy Ön egyszerűen megtervezhesse autója szerviz szükségleteit, biztosíthassa, hogy autója egyetlen létfontosságú karbantartásról sem marad le, és garantálhassa autója 
maximális élettartamát.

ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT

GONDOSKODÁS



FIORINO TALENTO DUCATO DOBLÒFULLBACK
Nincs olyan terep, amely 
elriasztja. Nincs olyan kihívás, 
amelyet nem tud leküzdeni. Akár 
a munkában. Akár utána.

Nem is kívánhatna jobb autót a 
munkához. A Dobló önmagában 
a tökéletes névjegykártya. 
Egyszerűen egyedülálló.
Csakúgy, mint a munkája.

A jármű, amely megteremtette 
a kategóriát. Páratlan agilitás és 
rakodhatóság. Nem csak a városok 
imádják.  A szakemberek is.

Agilis, ügyes és zseniális. 
Egyedülálló tehetséggel alakítja 
megoldássá a problémákat és 
lehetőségekké a kihívásokat. 
Nap mint nap.

A munka világának vitathatatlan 
vezetője: az alap, amelyre 
építeni lehet. Erős, sokoldalú és 
nélkülözhetetlen. a munkában. Akár utána. Egyszerűen egyedülálló.

Csakúgy, mint a munkája.
imádják.  A szakemberek is. lehetőségekké a kihívásokat. 

Nap mint nap.
nélkülözhetetlen.

Egy igazi profit egyszerű felismerni: csak 
rá kell nézni az eszközökre, amelyeket 
használ.
Az igazi profik csakis profi szerszámokkal 
dolgoznak. A FIAT PROFESSIONAL 
megbízható partner, és minden elvárásának 
megfelel. Választéka az első és egyetlen, 
amely a „PROFESSIONAL” megjelölést 
kapta, és amelyet speciális használatra 
terveztünk: Önnek.

FIAT PROFESSIONAL 

MODELLEK
PROFIK, AKÁRCSAK ÖN.

ÚJ




