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PROFESJONALNY JAK TY

NOWY

FIORINO

MIEJSKI

PRACOWNIK
SAMOCHÓD DOSTAWCZY
STWORZONY DO MIASTA.
NOWY FIORINO jest kompaktowy i zwinny
– dojedzie wszędzie tam, gdzie chcesz.
Teraz jest jeszcze bardziej wyjątkowym
przedstawicielem kategorii, której był
dumnym pionierem. Łączy cechy pojazdu
użytkowego z wyglądem samochodu
osobowego. Przoduje w tym segmencie w
takich kategoriach, jak OSIĄGI, KOMFORT,
FUNKCJONALNOŚĆ, ŁADOWNOŚĆ I NISKIE
KOSZTY UŻYTKOWANIA. Doskonały do
miasta, zwinny w miejskim ruchu, łatwy
w prowadzeniu i przy parkowaniu, idealny
jako samochód w dostawach „door to door”.
Model dostępny jest w wersji FURGON do
przewozu wszelkiego rodzaju towarów,
oraz KOMBI do przewozu 4 do 5 pasażerów i
bagażu. FIORINO podąży każdą drogą, którą
wybierzesz.

MIEJSKI

WYGL D
WYGLÑ
ŁADNY WYGLÑD TO
CECHA RODZINNA.
Rodzina jest ważna. Wygląd NOWEGO
FIORINO został przeprojektowany z
widocznymi odniesieniami do innych samochodów gamy FIAT PROFESSIONAL,
zachował jednak charakterystyczny dla
modelu NOWOCZESNY I DYNAMICZNY
STYL. Przód z WYSOKO UMIESZCZONYMI
REFLEKTORAMI,
które
zapewniają
świetną widoczność i lepszą ochronę w
przypadku kolizji, a także NOWY ZDERZAK
I GRILL, które podkreślają podobieństwo do
samochodów osobowych. NOWY FIORINO
nosi z dumą logo FIAT PROFESSIONAL,
co podkreśla silny charakter marki i jej
pozycję w segmencie lekkich samochodów
dostawczych.

MIEJSKIE

WN¢TRZE
WEJDè DO STREFY
NIEOGRANICZONEGO
KOMFORTU.
W NOWYM FIORINO nie musisz z niczego
rezygnować, nawet z relaksu w czasie
pracy. Jest to zasługa ERGONOMICZNEGO I
KOMFORTOWEGO WNĘTRZA, które zostało teraz
wzbogacone o nowe, praktyczne rozwiązania,
czyniące z kabiny FIORINO prawdziwe biuro na
kółkach. KIEROWNICA ZE ZINTEGROWANYMI
PRZYCISKAMI STEROWANIA (która za
dopłatą może zostać pokryta skórą), ZESTAW
WSKAŹNIKÓW ZE STAŁYM PODŚWIETLENIEM,
co zapewnia lepszą widoczność. GNIAZDO USB
O NAPIĘCIU 5V i specjalnie zaprojektowany
SCHOWEK W DESCE ROZDZIELCZEJ. Liczne,
PRAKTYCZNE SCHOWKI i boczne panele, które
pomieszczą wszystkie drobne przedmioty.
Praktyczny UCHWYT NA DOKUMENTY, składany
fotel pasażera, który może służyć jako stolik.
A do tego oddzielne zamykanie drzwi tylnych
i przednich, co zwiększa bezpieczeństwo
podczas załadunku i rozładunku.

MIEJSKA

TECHNOLOGIA
BÑDè ZAWSZE W
KONTAKCIE.
Twój biznes pracuje także wtedy, gdy jesteś
w drodze.
NOWY FIORINO oferuje całkowicie nowy
system multimedialny z radiem, 5 –calowym
ekranem dotykowym, wyposażony w
BLOOTOOTH, strumieniowe przesyłanie
muzyki, wejścia USB i AUX, MP3 oraz
sterowanie w kole kierownciy. Dodatkowo
może zostać wyposażony w NAWIGACJĘ,
żebyś zawsze szybko i łatwo dotarł do celu.
Wszystko doskonale zintegrowane z deską
rozdzielczą, co zapewnia pełną kontrolę
podczas rozmów telefonicznych bez
zdejmowania rąk z kierownicy. Dostępne
jest także RADIO CD MP3 oraz radio z opcją
radia cyfrowego DAB. Najnowocześniejsza
technologia w zasięgu ręki.

MIEJSKA

MOC
WYBIERZ SILNIK
ODPOWIEDNI DLA
SWOICH POTRZEB.
W mieście kluczowa jest zwrotność. NOWY
FIORINO jest wyposażony w PEŁNĄ GAMĘ
SILNIKÓW EURO 6 – to najszersza oferta w
segmencie. Silnik DIESEL MULTIJET2 daje
przyjemność z jazdy, charakteryzują go
niskie koszty eksploatacji i dbałość o ochronę
środowiska. Kluczowa jest oszczędność.
W NOWYM FIORINO pojawia się wersja
ECOJET, która zapewnia znaczącą redukcję
zużycia paliwa i poziomu emisji spalin (do
14%). NOWEGO FIORINO można zamówić
w wersji ze zautomatyzowaną skrzynią
biegów COMFORT-MATIC (MTA), kluczową
dla komfortu, szczególnie podczas jazdy
miejskiej.

SILNIKI EURO 6
1.3 MultiJet2 80 KM 200 Nm
1.3 MultiJet2 80 KM 200 Nm ECOJET
1.3 MultiJet2 95 KM 200 Nm
1.3 MultiJet2 95 KM 200 Nm ECOJET
1.4 Fire 77 KM 115 Nm
1.4 Natural Power 70 KM 104 Nm z podwójnym
zasilaniem (benzyna/metan)
Diesel ECOJET: system Start&Stop, inteligentny
alternator i pompa oleju o zmiennej lepkości.

1.4 NATURAL POWER

MIEJSKIE

SILNIKI
MIEJ PRZEWAG¢
NA STARCIE.
Silnik zasilany metanem (CNG) sprawia,
że NOWY FIORINO NATURAL POWER
jest wyjątkowy w swojej kategorii. Dzięki
innowacyjnemu rozwiązaniu dwupaliwowemu
obniża koszty eksploatacji i zużycie
paliwa. 77-litrowy zbiornik na metan (ok.
13 kg) i 45-litrowy zbiornik na benzynę
zapewniają łączny zasięg 960 km. Zbiorniki
umieszczone pod podłogą nie ograniczają
przestrzeni ładunkowej. Paliwo metanowe
jest nie tylko ekologiczne, ale także
umożliwia swobodny wjazd do miejskich
obszarów o ograniczonym ruchu*, więc
możesz wjechać do samego centrum i
wykonać swoje zadanie.
* Nie dotyczy ograniczeń z powodów niezwiązanych z
ekologią lub wynikających z lokalnych przepisów.

Pojemność skokowa: 1368 cm3
Poziom emisji: Euro 6
Moc maksymalna:
51 kW (70 KM) przy 6000 obr./min (metan)
57 kW (77 KM) przy 6000 obr./min (benzyna)
Maksymalny moment obrotowy:
104 Nm przy 3000 obr./min (metan)
115 Nm przy 3000 obr./min (benzyna)
System paliwowy na benzynę/metan

MIEJSKA

ŁADOWNOÂå
IDEALNY, BY SPEŁNIå
KA˚DÑ MISJ¢.

W mieście, jak wiemy, warto być
dostrzeżonym. NOWY FIORINO, dzięki swoim
liniom typowym dla auta osobowego oraz
nowemu projektowi maski, jeszcze bardziej
przyciąga wzrok. Ale w pracy wygląd nie jest
najważniejszy. NOWY FIORINO łączy unikalną
stylistykę Z POJEMNOŚCIĄ przedziału
ładunkowego, która może wynieść aż 2,8 M3.
Dostęp do przedziału ładunkowego umożliwiają
SZEROKIE BOCZNE DRZWI PRZESUWNE

oraz ERGONOMICZNE PIONOWE KLAMKI.
Ale to nie koniec zalet tego modelu.
Pozostałe parametry NOWEGO FIORINO
pozwalają mu na rzetelne wykonywanie
swojej pracy: ŁADOWNOŚĆ do 660 KG,
OTWIERANIE TYLNYCH DRZWI O KĄT 180°
oraz PRÓG ŁADUNKOWY UMIESZCZONY NA
WYSOKOŚCI ZALEDWIE 527 MM. Wreszcie
średnica skrętu, wynosząca 9,95 METRA,
zapewnia świetną zwrotność.

MIEJSKA

ŁADOWNOÂå
IDEALNY, BY SPEŁNIå
KA˚DÑ MISJ¢.

1205

1473

570

1046
1523/2491*

527

1041

644

* Ze złożonym fotelem pasażera.

Przesuwne drzwi boczne
są doskonale spasowane
ze ścianą boczną,
a pionowe klamki
umożliwiają pewny
chwyt przy otwieraniu
oburącz.

MIEJSKA

ŁADOWNOÂå
IDEALNY, BY SPEŁNIå
KA˚DÑ MISJ¢.

Dzięki
dwuczęściowej,
SKŁADANEJ
PRZEGRODZIE i fotelowi pasażera, który
można złożyć całkowicie płasko do
poziomu podłogi, DŁUGOŚĆ PRZESTRZENI
ŁADUNKOWEJ może zostać zwiększona o
prawie 1 metr, a objętość o 0,3 M3. Pozwala
to na transport długich przedmiotów i
zwiększa przestrzeń ładunkową do prawie
2,5 METRA długości i 2,8 M3 OBJĘTOŚCI.

Lampka sufitowa i
wyjmowana latarka w
przedziale ładunkowym.

Gniazdko zasilania
12 V w przedziale
ładunkowym.

MIEJSKA

PRZYGODA
BEZ PROBLEMÓW
NAWET POZA
UTARTYM SZLAKIEM.
NOWY FIORINO ADVENTURE jest idealnym
pojazdem dla tych, którzy jeżdżą w
trudnym terenie, w górach lub po prostu
chcą uniknąć problemów w warunkach
zimowych. Wersja ADVENTURE jest
wyposażona w TRACTION+, elektroniczną
blokadę przedniego dyferencjału, która
daje dodatkową przyczepność potrzebną w
warunkach terenowych, w błocie i śniegu.
System włączany przyciskiem na tablicy
rozdzielczej działa w czasie przyspieszania
przy prędkości do 50 km/h. Wersja Adventure
ma także wyższe zawieszenie, specjalne
15-calowe opony M+S, osłonę silnika,
przedni zderzak z płytą ochronną i wyższe
osłony boczne.

MIEJSKIE

KOMBI
PRZEWIEZIE WSZYSTKO,
A NAWET WI¢CEJ.
NOWY FIORINO KOMBI pomieści do 5
OSÓB, oferując przy tym dużo miejsca na
towary i bagaż dzięki ŁADOWNOŚCI 170
KG. To idealny pojazd do wygodnego i
bezpiecznego transportu ekipy i narzędzi.
Jest też dostępny w wersji dla 4 OSÓB z
ładownością 286 kg. SZEROKIE BOCZNE
DRZWI PRZESUWNE zapewniają dostęp do
3 wygodnych tylnych foteli (z zaczepami
Isofix do fotelików dla dzieci). Dostępne są
także dodatkowe boczne drzwi przesuwne,
ułatwiające dostęp wszystkim pasażerom.
Całkowicie składane i wyjmowane tylne
fotele umożliwiają zwiększenie przestrzeni
ładunkowej o objętości do 2,5 M3, co
zapewnia funkcjonalność jak w furgonie.

TRACTION +

MIEJSKIE

BEZPIECZE¡STWO

Innowacyjny system kontroli trakcji,
który poprawia przyczepność pojazdu
na
najbardziej
wymagających
nawierzchniach.
System wykrywa poślizg koła i hamuje
je, przenosząc moment obrotowy
na koło z najlepszą przyczepnością.
Zapewnia to lepszy komfort jazdy,
stabilność i świetne prowadzenie.

PODRÓ˚ W PEŁNYM
BEZPIECZE¡STWIE.
Gdy Twój biznes wymaga, żebyś codziennie
był w drodze, bezpieczeństwo ma
znaczenie podstawowe. NOWY FIORINO
jest wyposażony we wszystkie systemy
bezpieczeństwa i wspomagania jazdy. ABS
z elektronicznym systemem rozkładu siły
hamowania EBD, ESC z ASR (systemem
antypoślizgowym) i HBA (hydrauliczne
wspomaganie
hamowania).
Asystent
ruszania pod górę (HILL HOLDER) do jazdy
po stromych drogach i czujniki parkowania.
Przednie i boczne poduszki powietrzne,
chroniące klatkę piersiową. TEMPOMAT
pomagający utrzymać pełną kontrolę
podczas jazdy, szczególnie po autostradzie.

ESC - system elektronicznej stabilizacji toru jazdy
System elektronicznej kontroli stabilności
zapewnia wyjątkową przyczepność
dzięki rozdzielaniu mocy hamowania
na poszczególne koła.

Z ESC

Bez ESC

HILL HOLDER – asystent ruszania pod gór´
Zapewnia sprawne ruszanie pod górę,
nawet z pełnym obciążeniem. System
Hill Holder automatycznie hamuje pojazd
na kilka sekund, bez potrzeby
wciskania pedału hamulca.

TEMPOMAT
Umożliwia jazdę po długich, prostych
odcinkach drogi (takich jak autostrada)
ze stałą prędkością bez potrzeby
używania pedału gazu.

Z Hill Holder

Bez Hill Holder

Zestaw 3 belek
stalowych o nośności
90 kg.

MIEJSKA

INDYWIDUALNOÂå
Hak holowniczy dostępny
w 3 wersjach: dwa stałe i
jeden wypinany.

SILNA OSOBOWOÂå
ZAWSZE WYRÓ˚NIA.
TAK˚E W PRACY.
NOWY FIORINO wyposażony jest także
w pełną gamę akcesoriów najwyższej
jakości, wyprodukowanych przez MOPAR,
referencyjną markę w kategorii usług,
obsługi Klienta, oryginalnych części i
akcesoriów do pojazdów Fiat Chrysler
Automobiles.

Jednoczęściowe stalowe
belki dachowe mogą
służyć do transportu
dużych pakunków i
materiałów.

Zestaw dwóch siatek
w tylnych drzwiach,
wygodnych do
przechowywania
drobnych przedmiotów.

KOLORY PASTELOWE

FIORINO CARGO - KOMBI BASE

FIORINO CARGO KOMBI SX

FIORINO CARGO KOMBI ADVENTURE

WZORY TAPICEREK

WZORY TAPICEREK

WZORY TAPICEREK

MIEJSKI

STYL

249 Biały

168 Czerwony

479 Niebieski
ciemny

551 Pomarańczowy

KOLORY METALIZOWANE

UMIEJ¢TNOÂå
DOPASOWANIA SI¢.
kod. 094

293 Czerwony ciemny
W każdej pracy są inne wymagania. NOWY
FIORINO może spełnić je wszystkie.
Model oferuje 10 KOLORÓW NADWOZIA
oraz 3 NOWE TAPICERKI. Zostały one
zaprojektowane tak, aby zwiększyć komfort
w kabinie i spełnić oczekiwania nawet
najbardziej
wymagających
Klientów.
Wybierz
rodzaj
nadwozia,
poziom
wyposażenia i ruszaj! Twoja praca nie może
czekać.

333 Błękitny

kod. 323

612 Szary jasny

kod. 323

kod. 319

487 Granatowy

KOŁPAKI I FELGI

444 Brązowy

kod. 319

KOŁPAKI I FELGI

KOŁPAKI I FELGI

632 Czarny
14”/15”

14”

15”

15”

15” Trekking

14”

15”

15”

15” Trekking

15”

15”

15” Trekking

Silnik
Liczba cylindrów, położenie

1.3 16v MultiJet2 80 KM
Cargo

Kombi

1.3 16v MultiJet2 95 KM
Cargo

Kombi

Euro 6

Euro 6

4, rzędowo

4, rzędowo

4, rzędowo

4, rzędowo

1368

1368

1248

1248

Euro 6

Euro 6 z DPF ECOJET: Start&Stop - ECOpack

Euro 6 z DPF ECOJET: Start&Stop - ECOpack

Norma ekologiczna

Euro 6

Stopień sprężania

Zasilanie

Kombi
Euro 6

Pojemność skokowa (cm )

Maksymalny moment obrotowy:
Nm przy obr./min

Cargo

Euro 6
3

Moc maks. EC: kW (KM) przy obr. /min.

1.4 Fire Natural Power
Kombi

4 rz dowo

11,1 : 1

11,1 : 1

16,8 : 1

16,8 : 1

57 (77) przy 6000

51 (70) przy 6000* - 57 (77) przy 6000

59 (80) przy 4000

70 (95) przy 4000

115 przy 3000

104 przy 3000* - 115 przy 3000

200 przy 1500

200 przy 1500

Elektroniczny sekwencyjny wtrysk
wielopunktowy

Elektroniczny sekwencyjny wtrysk
wielopunktowy przystosowany
do zasilania CNG

Sterowany elektronicznie
bezpośredni wtrysk
Multijet Common Rail z turbosprężarką
o zmiennej geometrii i intercoolerem

Sterowany elektronicznie
bezpośredni wtrysk
Multijet Common Rail z turbosprężarką
o zmiennej geometrii i intercoolerem

Przeniesienie napędu
Napęd

Przedni

Przedni

Przedni

Przedni

Koła
Ogumienie

175/70 R 14
185/65 R 15

185/65 R 15

175/70 R 14
185/65 R 15
185/65 R 15
185/65 R 15 Q (M+S)
185/65 R 15 Q (M+S)

185/65 R 15

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

Zawieszenie
Przednie

Niezależne typu McPherson

Tylne

Niezależne typu McPherson

Belka skrętna

Niezależne typu McPherson

Belka skrętna

Niezależne typu McPherson

Belka skrętna

Belka skrętna

Tankowanie
Pojemność zbiornika paliwa (l)

45

13,2 kg metan/45 l benzyna

45

45

Układ kierowniczy
9,95

9,95

9,95

Cargo/
Kombi SX

Cargo/Kombi
Adventure

S

S

S

Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk

S

S

S

Listwy ochronne

S

S

S

Kołpaki

878

•

S

S

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka
zewnętrzne

041

•

S

S

Drzwi boczne przesuwne lewe

055

•

•

Światła przeciwmgielne

097

•

Wycieraczka tylnej szyby

101

•/S

T 257

Tylne (mm)

T 257

B 203

T 257

B 228

T 284

B 228

B 228

Osiągi
157

155

149

149

162

161

167

167

8,9

8,9 / 5,6*

8,9 / 5,6*

5,6 ECOJET: 4,7 / 4,5***

5,7ECOJET: 4,8 / 4,7***

5,6 ECOJET: 4,7

5,7 ECOJET: 4,8

Zużycie paliwa (l/100 km) (kg/100 km dla wersji CNG)
8,9
5,8

5,8

5,6 / 3,6*

5,5 / 3,6*

3,7 ECOJET: 3,5 / 3,4***

3,8 ECOJET: 3,6 / 3,5***

3,7 ECOJET: 3,5

3,8 ECOJET: 3,6

4,5 ECOJET: 4,0 / 3,9***

4,4 ECOJET: 3,9

4,5 ECOJET: 4,0

115 ECOJET: 104

118 ECOJET: 106

Cykl mieszany

6,9

6,9

6,8 / 4,4*

6,8 / 4,4*

4,4 ECOJET: 3,9 / 3,8***

Emisja CO2 (g/km)

161

161

158 / 119*

157 / 119*

115 118 ECOJET: 104 / 100*** ECOJET: 106 / 103***

S

S

S

•

•

Poduszka powietrzna kierowcy

500

S

S

S

S/•

S/•

Zestaw naprawczy do opon Fix&Go

499 - (S dla CNG) - (S dla CNG) - (S dla CNG)

Automatyczna blokada drzwi podczas ruchu
samochodu przy prędkości powyżej 20 km/h

130

•

S

S

Poduszka powietrzna pasażera

502

•

•

•

•/–

Składany uchwyt na dokumenty

4PS

•

Dywaniki w kabinie z TPO

5JC

S/•

•

Zagłówki siedzeń tylnych

182

–/S

–/S

–/S

•/S

•/S

Opony zimowe 15”

142

•

•

•

143

–

–

S

Lakier metalizowany

210

•

•

•

Relingi dachowe

357

•

•

•

Felgi aluminiowe 15" o wzorze diamentu

420

•

•

•

Tylne drzwi dwuskrzydłowe asymetryczne,
przeszklone

519

•/S

•/S

•/S

•/–

•/–

Boczne drzwi przesuwne prawe

523

•/S

S

S

Okna boczne drugiego rzędu

55D

•/S

•/S

•/S

Srebrna listwa grilla

876

•

S

S

•/S

009

•/–

•

Opony wielosezonowe 15’’ (M+S)

798

4-czujnikowy ABS z EBD
(Electronic Brake Distribution)

4HG

S

•

Wykładzina pokrywająca przestrzeń ładunkową

•/–

Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym

S

–

•

S

•/–

•

•

•

•

•/S

•/S

Podłokietnik przedni n

132

•

S

S

Stała przegroda z blachy bez szyby

149

S/–

•/–

•/–

Stała przegroda z blachy z centralnie
umieszczoną szybą umieszczoną szybą

199

•/–

S/–

S/–

Ruchoma dzielona przegroda

201

•/–

•/–

•/–

Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy

40Y

•

S

S

Fotel kierowcy regulowany na wysokość

450

•

S

S

Podgrzewane przednie fotele

452

•

•

•

Ogrzewany fotel kierowcy

453

•

•

•

Cargo/Kombi
Adventure

S

•/–

845

• (S 95 KM) / S

Cargo/
Kombi SX

S

•/–

Schowek w kabinie na drobne przedmioty

•

Cargo/
Kombi Base
392

4GQ

•

•/S

Bezpieczeństwo
ESC z ASR, HBA, Hill Holder

Fotel pasażera ze składanym oparciem,
wpuszczany w podłogę

–/•

108

990

Cargo/Kombi
Adventure

–/•

141

•/–

Cargo/
Kombi SX

–/•

Felgi aluminiowe 15”

520

Cargo/
Kombi Base

762

Opony 15”

Szyba do drzwi bocznych przesuwnych prawych

Wewnętrzne

Siatka podtrzymująca bagaże

Wewnętrzne

Przednie (mm)

Cykl pozamiejski

Cargo/
Kombi Base

9,95

Hamulce - T (tarczowe) - B (bębnowe)

Cykl miejski

Szyby atermiczne

Fartuchy przeciwbłotne tylne

Średnica skrętu (m)

Prędkość maksymalna (km/h)

Zewnętrzne

Funkcjonalne / Elektryczne
Wspomaganie kierownicy

S

S

S

Przednie światła z regulacją ustawienia

S

S

S

Boczne poduszki powietrzne

505

•

•

•

Niezależne otwieranie przedziału ładunkowego

57E

•/–

S/–

S/–

TRACTION+ (z ESC)

941

–

–

S

Pełnowymiarowe koło zapasowe

980

S

S

S

Gniazdko 12 V

823

S

S

S

Zdalnie sterowany centralny zamek

008

•

S

S

Instalacja do montażu radia

072

S

–

–

082

•

S

S

245

•

•

•

Multimedia

Regulowana wysokość kolumny kierownicy

011

S

S

S

Klimatyzacja manualna

025

•

•

•

Instalacja do radia samochodowego (zawiera
okablowanie, głośniki i antenę) okablowanie,
głośniki i antenę)
Przyciski sterujące na kierownicy

Regulacja elektryczna przednich szyb

028

•

S

S

Tylna szyba ogrzewana

029

•/S

•/S

•/S

Radio Bluetooth® z ekranem dotykowym 5"

414

•

•

•

Zamek Dead Lock

064

•

•

•

Wzmocniony alternator (tylko dla silnika Diesla)

065

•/–

•/–

•/–

Radio Bluetooth® z ekranem dotykowym 5" i
nawigacjąf

4CU

•

•

•

Autoalarm

213

•

•

•

5KV

•

•

•

Elektryczna blokada drzwi

228

•

S

S

Kierownica z przyciskami sterowania radiem
obszyta skórą
Radio CD z MP3

717

•

•

•

Zautomatyzowana skrzynia biegów
Comfort - Matic (tylko dla silnika Diesla)

407

•/–

•

–

Instalacja do radia cyfrowego DAB
(zawiera okablowanie, głośniki i antenę)

6QD

•

•

•

Tempomat (tylko dla silnika Diesla)

416

•

•

•

Czujniki parkowania

508

•

•

•

Lampka wyjmowana w przedziale ładunkowym

58F

•

•

•

System Start&Stop (w połączeniu z EcoJet)
(tylko dla silnika Diesla)

5DE

•

•

•

Pakiet EcoJet (w połączeniu z Start&Stop)
(tylko dla silnika Diesla)

66M

•

•

•

Zasilacz USB w gnieździe zapalniczki

83X

•

•

•

Zestaw dla palących

989

•

•

•

Zwiększona ładowność 660 kg
(tylko dla wersji Diesel)

943

•/–

•/–

S/–

n

Nie łączy się z przegrodą dzieloną (opcja 201)

f

f

W połączeniu z opcją 245 lub 5KV

S = standard

• = opcja

– = niedostępne

CARGO

KOMBI
1721

1.4 8v Fire
Cargo

WYPOSA˚ENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

WYPOSA˚ENIE STANDARDOWE I DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

854

2513
3957

590

DANE TECHNICZNE
1.4 8v Fire

1.4 Fire Natural Power

1.3 16v MultiJet2 80 KM

1.3 16v MultiJet2 95 KM

Cargo

Kombi

Cargo

Kombi

Cargo

Kombi

Cargo

Kombi

Długość (mm)

3957

3957

3957

3957

3957

3957

3957

3957

Szerokość (mm)

1716

1716

1716

1716

1716

1716

1716

1716

Wymiary

Wysokość (mm)

1721

1721

1721

1721

1721

1721

1721

1721

Rozstaw osi (mm)

2513

2513

2513

2513

2513

2513

2513

2513

Zwis przedni (mm)

854

854

854

854

854

854

854

854

Zwis tylny (mm)

590

590

590

590

590

590

590

590

Rozstaw kół przednich (mm)

1469

1469

1469

1469

1469

1469

1469

1469

Rozstaw kół tylnych (mm)

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

1465

–

0.36 - 2.5

–

0.27 - 2.1

–

0.36 - 2.5

–

0.36 - 2.5

1523 - 2491a

–

1452

–

1523 - 2491a

–

1523 - 2491a

–

Szerokość (mm)

1473

–

1473

–

1473

–

1473

–

Szerokość między nadkolami (mm)

1046

–

1046

–

1046

–

1046

–

Wysokość (mm)

1205

–

1070

–

1205

–

1205

–

Bagażnik
Pojemność (m3)

Przedział ładunkowy
Długość (mm)

Wysokość progu załadunkowego (mm)

527

–

677

–

527

–

527

–

Pojemność przestrzeni ładunkowej (m3)

2.5 - 2.8 a

–

2.1 - 2.4 a

–

2.5 - 2.8 a

–

2.5 - 2.8 a

–

Boczne drzwi przesuwne
Szerokość (mm)

min. 570 / maks. 644 min. 570 / maks. 644 min. 570 / maks. 644 min. 570 / maks. 644 min. 570 / maks. 644 min. 570 / maks. 644 min. 570 / maks. 644 min. 570 / maks. 644

Wysokość (mm)

1041

1041

1041

1041

1041

1041

1041

1041

MIEJSKA

OCHRONA
CAŁA SIEå DEALERSKA
DO TWOJEJ
DYSPOZYCJI.

Tylne drzwi dwuskrzydłowe
Szerokość (mm)
Wysokość (mm)

min. 1056 / maks. 1140 min. 1056 / maks. 1140 min. 1056 / maks. 1140 min. 1056 / maks. 1140 min. 1056 / maks. 1140 min. 1056 / maks. 1140 min. 1056 / maks. 1140 min. 1056 / maks. 1140
1040/1060

1040/1060

1040/1060

1040/1060

1040/1060

1040/1060

1040/1060

1040/1060

Masa własna pojazdu (kg)

1070

1165

1180

1270

1090

1185

1090

1185

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1680

1680

1680

1750

1700 - 1750**

1700 - 1755e

1700 - 1750**

1700 - 1755e

Ładowność użytkowa z kierowcą (kg)

610

5 miejsc + 170 kg

500

5 miejsc + 140 kg

610 - 660**

4 miejsc + 286 kge
5 miejsc + 170 kg

610 - 660**

4 miejsc + 286 kge
5 miejsc + 170 kg

Ładowność użytkowa bez kierowcy (kg)

535

–

425

–

535 - 585**

–

535 - 585**

–

Masy

Fiat Professional poleca oryginalne oleje silnikowe

* zasilanie CNG

** z opcją „zwiększona ładowność

*** ze zautomatyzowaną skrzynią biegów Comfort Matic

a

ze złożonym fotelem pasażera

e

z homologacją N1

GWARANCJA KONTRAKTOWA NA POJAZD

FINANSOWANIE

Gwarant udziela gwarancji na wady fabryczne ujawnione w okresie 24 miesięcy od daty wydania nowego samochodu Klientowi
podanej na Certyfikacie gwarancji i bez ograniczenia przebiegu. Gwarancja ta polega na zapewnieniu pełnej sprawności
eksploatacyjnej samochodu poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części nie nadających się do dalszej eksploatacji na skutek
ujawnionej wady, na wolne od wad Oryginalne bądź Odnowione części zamienne Fiat Professional. Naprawy gwarancyjne
wykonywane są w sieci Autoryzowanych serwisów Fiat Professional i obejmują:
_ naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu;
_ robociznę niezbędną do wykonania wymiany lub naprawy;
_ materiały niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Spółki finansowe Grupy FCA: FCA-Group Bank Polska S.A. i FCA Leasing Polska Sp. z o.o. oferują produkty finansowe oraz ubezpieczeniowe, pozwalające klientom, którzy zakupią model Fullback skorzystać z kompleksowych
rozwiązań w zakresie mobilności przy jednoczesnym włączeniu wszystkich towarów i usług oferowanych w ramach oferty finansowej do miesięcznej raty. Wszystkie rozwiązania finansowe FCA-Group Bank i FCA Leasing są
zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby dużych firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych.

Gwarancja na wady lakiernicze
Nadwozie samochodu objęte jest gwarancją na produkcyjne wady lakiernicze ujawnione w okresie 36 miesięcy od daty wydania
nowego samochodu Klientowi podanej na Certyfikacie gwarancji i bez ograniczenia przebiegu. Gwarancja ta polega na przywróceniu
powłoce lakierowej funkcji estetyczno-ochronnej przez usunięcie wady na części lub całości nadwozia w sposób technologicznie
uzasadniony.
Gwarancja na perforację blach nadwozia
Elementy nadwozia pojazdu objęte są gwarancją na perforację spowodowaną korozją, gdy wytworzy się ona od wewnątrz i przebije
na zewnątrz. Gwarancja ta polega na naprawie lub wymianie każdego oryginalnego elementu nadwozia, perforowanego na skutek
działania korozji i jest ważna przez 8 lat od daty wydania nowego samochodu Klientowi podanej na Certyfikacie gwarancji i bez
ograniczenia przebiegu.

Ofertę produktów finansowych uzupełnia szeroki zakres ubezpieczeń i innych usług dedykowanych ochronie pojazdu i klienta: ubezpieczenie spłaty kredytu, które zabezpiecza spłatę części kredytu w razie nagłych i
nieprzewidzianych okoliczności, ubezpieczenie GAP (Ubezpieczenie Straty Finansowej) ubezpieczenia komunikacyjne oraz usługi oferowane w ramach Mopar Vehicle Protection: usługi Wydłużonych Gwarancji i Pakietów
Okresowej Obsługi Serwisowej.

WYDŁU˚ONA GWARANCJA I OBSŁUGA SERWISOWA
CIAO FIAT
Zadzwoń na Uniwersalny Numer Infolinii CIAO FIAT w celu uzyskania informacji o produktach i usługach oraz
skorzystania z pomocy drogowej (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu).
*Pamiętaj, aby sprawdzić koszt rozmowy, jeżeli dzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego.

Nowy Fiorino to nie tylko samochód
dostawczy. To również pojazd, który
należy do gamy FIAT PROFESSIONAL, co
gwarantuje, że wszystkie Twoje potrzeby
zostaną zaspokojone, a wymagania
spełnione. Jednym słowem, kiedy wybierasz
Nowego Fiorino, dostajesz pełen zakres
usług. Bo Fiat Professional wie, że praca
nigdy się nie kończy.

Leasing – oferowany przez FCA Leasing to rozwiązanie, które pozwala cieszyć się jazdą nowym Fullbackiem bez konieczności stania się jego właścicielem. Sprzedaż produktów leasingowych w ponad 40 oddziałach spółki
zlokalizowanych w salonach sieci sprzedaży FCA Poland S.A. umożliwia kompleksowe załatwienie wszelkich formalności związanych z zakupem Fullbacka, jego finansowaniem i ubezpieczeniem oraz rejestracją z lokalnymi
oznaczeniami na tablicach rejestracyjnych na terenie całej Polski. Ponadto w trakcie spłaty leasingu klient ma możliwość przesunięcia jednej miesięcznej raty w ciągu roku na koniec okresu finansowania – bez ponoszenia żadnych
dodatkowych kosztów. Elastyczny okres spłaty i możliwość indywidualnego dopasowania wartości wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu sprawi, że Fullback jest w zasięgu każdego z klientów zainteresowanych
jego posiadaniem.
Kredyt – oferowany przez FCA-Group Bank przeznaczony jest dla klientów, którzy chcą kupić samochód płacąc niskie raty. Bogata oferta promocji kredytowych sprawi, że każdy z klientów znajdzie dla siebie odpowiednie warunki
finansowania: bardzo atrakcyjne oprocentowanie kredytów, możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych lub rocznych, brak wymogu wpłaty własnej, elastyczny okres finansowania: od 12 do 96 miesięcy.
Wynajem Długoterminowy - oferowany we współpracy FCA Leasing, ALD Automotive Polska Sp. z o.o. oraz FCA Poland S.A. pod nazwą FCA Fleet Services to usługa obejmująca finansowanie leasingiem operacyjnym oraz pełną
obsługę wynajmowanych samochodów, w tym serwisowanie, pełny pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego, assistance oraz zakup, przechowywanie i sezonową wymianę opon. Oferta ta jest szczególnie korzystna dla klientów,
którzy chcą korzystać z Fullbacka mając mobilność zagwarantowaną w jednej miesięcznej racie.

CIAO FIAT PROFESSIONAL MOBILE
PROFESSIONAL MOBILE

Pobierz FIAT PROFESSIONAL MOBILE, oryginalną aplikację marki Fiat Professional przeznaczoną dla
zmotoryzowanych. Możesz korzystać z usług i niezbędnej pomocy w dowolnym momencie.

MY FIAT PROFESSIONAL
Zaopiekuj się swoim Fiatem Professional tylko jednym kliknięciem! Zarejestruj się teraz na myFiatProfessional, aby
otrzymać indywidualne porady, specjalne narzędzia i wyjątkowe promocje.
Wejdź na my.fiatprofessional.com.

Mopar® Vehicle Protection to szereg umów serwisowych zatwierdzonych przez Fiat Chrysler Automobiles, by oferować wszystkim swoim klientom przyjemność podróżowania ich samochodami bez żadnych problemów czy
zmartwień. Tylko dzięki Mopar Vehicle Protection masz pewność, że wszystkie czynności serwisowe wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany personel techników specjalistów w Autoryzowanych Stacjach Obsługi marki
Fiat Professional w całej Europie, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, wyposażenia i wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Nasze portfolio obejmuje bogatą ofertę zatwierdzonych przez markę Fiat Professional elastycznych planów serwisowych i możliwości wydłużenia gwarancji, które w razie odsprzedaży samochodu przechodzą na następnego
właściciela. Każdy z nich przewiduje różny okres obowiązywania w oparciu o terminy czasowe lub przebieg samochodu, aby klient miał możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb.
MAXIMUM CARE- WYDŁUŻONA GWARANCJA: MAKSYMALNA OCHRONA
Aby z większyć spokój podczas Twoich podróży, wybierz plan przedłużenia gwarancji „Maximum Care”, który obejmuje wszelkie komponenty mechaniczne i elektryczne, zapewniając Ci spokojne podróżowanie, niezależnie od
tego, dokąd się wybierasz. Pewność uzyskana poprzez wydłużenie gwarancji na samochód poza gwarancję fabryczną o maksymalnie 2 dodatkowe lata i plan przygotowany jako uzupełnienie standardowej gwarancji producenta
zapewniają otrzymanie usługi o najlepszym stosunku jakości do ceny.
POWERTRAIN CARE: PODSTAWOWA OCHRONA I MAKSYMALNA OSZCZĘDNOŚĆ
Powertrain Care jest najkorzystniejszą usługą chroniącą do 5 lat części mechaniczne silnika, skrzyni biegów, układu przeniesienia napędu, układu chłodzenia i zasilania paliwem, oraz modułu sterującego. Ta gwarancja łączy
niezbędne zabezpieczenie z niskim kosztem.
Wydłużone Gwarancje można nabyć u Dealera lub w Autoryzowanym Serwisie w ciągu 2 lat od daty początku gwarancji ustawowej, pod warunkiem, że samochód przechodził planowe przeglądy okresowe zgodnie z
harmonogramem podanym w Instrukcji Obsługi.
EASY CARE: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA TWOJEGO POJAZDU
Pakiet Serwisowy Easy Care zapewnia wykonanie wszystkich planowych obsług serwisowych wskazanych przez producenta w wybranym okresie. Pakiet jest usługą przedpłaconą, którą można nabyć przy zakupie auta lub przed
wykonaniem pierwszego planowego przeglądu.

NOWA

GAMA

FIAT PROFESSIONAL
PROFESJONALNA
JAK TY.
Łatwo rozpoznać prawdziwego profesjonalistę:
wystarczy spojrzeć na narzędzia, jakie wybiera.
Prawdziwi profesjonaliści wybierają tylko
profesjonalne narzędzia. Właśnie dlatego
FIAT PROFESSIONAL jest najlepszym
partnerem, jakiego możesz mieć - bez
względu na to, jakie masz potrzeby. Gama
pojazdów jako pierwsza i jedyna otrzymała
miano „PROFESSIONAL” i została specjalnie
zaprojektowana, by zaspokoić szczególne
wymagania: Twoje wymagania.

FIORINO

TALENTO

DUCATO

FULLBACK

DOBLÒ

Samochód,
który
stworzył
własną kategorię. Niedościgniona
zwinność i ogromne możliwości.
Miasto go uwielbia.
Profesjonaliści również.

Zwrotny,
wszechstronny
i
pomysłowy. Ma unikalny talent:
potrafi zmieniać problemy
w rozwiązania i wyzwania w
możliwości – codziennie.

Bez wątpienia lider w świecie
pracy – mocny, wszechstronny i
niezbędny w pracy.

Nie straszny mu żaden teren. Nie
ma wyzwania, któremu by nie
podołał – w pracy i po pracy.

Najlepszy partner w pracy. Twoja
najlepsza wizytówka. Po prostu
wyjątkowy – tak jak Twoja praca.

