
PROFESJONALNY PICK-UP



Wymagaj od niego dużo: da Ci o wiele więcej 
niż myślisz. TO NOWY FULLBACK, PICK-
UP 4X4 FIAT PROFESSIONAL. Zwrotny, 
wszechstronny i mocny Fullback nie zna 
określeń takich, jak „chwila przerwy” czy 
„nie mam siły”, ponieważ został stworzony 
do najcięższych zadań. Świadczą o tym jego 
możliwości ładunkowe wynoszące PONAD 
4 TONY : PONAD 1 TONA ŁADOWNOŚCI 
POJAZDU ORAZ DO 3,1 TONY MASY 
CIĄGNIĘTEJ PRZYCZEPY. Poza tym jego 
kompaktowe wymiary (długość 5,2 m, 
szerokość 1,8 m), wyjątkowa stylistyka oraz 
MAŁY PROMIEŃ SKRĘTU (5,9 m), sprawiają, 
że Fiat Fullback to samochód idealny także 
do jazdy w mieście.

STWORZONY Z MYŚLĄ 
O TOBIE I TWOJEJ 

PRACY.



Profesjonalizm oznacza możliwość wyboru.
Dlatego FULLBACK DOSTĘPNY JEST 
W DWÓCH WERSJACH NADWOZIA: 
PRZEDŁUŻONA KABINA (4 MIEJSCA 
SIEDZĄCE) I PODWÓJNA KABINA (5 MIEJSC 
SIEDZĄCYCH) oraz w dwóch wersjach 
wyposażenia: SX oraz LX. 

FULLBACK przykuwa wzrok linią, która jest 
muskularna i agresywna, a jednocześnie 
gładka i elegancka. Ten styl to dowód na 
zaangażowanie i pasję Fiat Professional, 
których owocem jest samochód 
dostosowujący się do wymagań Twojej 
pracy. 

PRACUJ ZE STYLEM.

BI-XENON PROJECTOR HEAD LAMPS 17" ALLOY RIMS REAR VIEW CAMERA



UDŹWIGNIE NAWET 
NAJWIĘKSZE 
WYZWANIA.

Solidny, niezawodny i praktyczny w 
każdym calu – właśnie tego szukasz, 
gdy potrzebujesz samochodu do pracy. 
FULLBACK ma ponad 1 tonę ładowności i 
SKRZYNIĘ O DŁUGOŚCI DO 1,85 M w wersji z 
przedłużoną kabiną. Wymiary Fiata Fullback 
(5,2 M DŁUGOŚCI, 1,8 M SZEROKOŚCI), 
sprawiają, że to idealny wybór również do 
codziennego użytku, także po pracy.

PODWÓJNA KABINA 5 miejsc/2,234 m2 powierzchnia skrzyniPRZEDŁUŻONA KABINA 4 miejsca/2,720 m2 powierzchnia skrzyni
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CIĘŻKA PRACA TO 
PRZYJEMNOŚĆ.

Komfort w miejscu pracy jest niezwykle 
ważny, zwłaszcza kiedy spędzasz wiele 
godzin za kierownicą swojego samochodu. 
Dlatego we wnętrzu nowego Fiata  FULLBACK 
nic nie zostało pozostawione przypadkowi: 
począwszy od ERGONOMICZNYCH FOTELI, 
AŻ PO PRZESTRONNĄ, WYCISZONĄ KABINĘ. 
KLIMATYZOWANE WNĘTRZE, optymalna 
pozycja kierowcy, świetna widoczność – 
wszystko zostało zaprojektowane tak, aby 
Fiat Fullback był jeszcze wygodniejszy.

PRZEDŁUŻONA KABINA Z MATERIAŁOWĄ TAPICERKĄ SIEDZEŃ.

ADJUSTABLE SPEED LIMITER

DOUBLE CAB WITH LEATHER



INNOWACYJNOŚĆ –
KOLEJNA MOCNA 

STRONA.

Przez ostatnie lata technologia 
zrewolucjonizowała świat pracy. Pod tym 
względem FULLBACK nie pozostaje ani trochę 
z tyłu. Najnowocześniejsze rozwiązania to 
gwarancja, że zawsze będziesz na bieżąco ze 
swoją pracą, klientami i spotkaniami – o każdej 
porze dnia i nocy, gdziekolwiek będziesz, w 
każdym terenie. Nic Cię nie zatrzyma. 

RADIO + NAWIGACJA Z EKRANEM DOTYKOWYM

Przyjazny użytkownikowi, cieszący oko, 

praktyczny – to właśnie system multimedialny 

z nawigacją i dużym ekranem dotykowym w 

nowym Fiacie Fullback.

ŁĄCZNOŚĆ USB

Od dziś na pokładzie Fullbacka możesz 

słuchać muzyki bezpośrednio ze swojego 

przenośnego odtwarzacza, wybierając tę 

opcję bezpośrednio na ekranie dotykowym, 

lub za pomocą przycisków na kierownicy.

KAMERA WIDOKU WSTECZNEGO

Idealne narzędzie do łatwego i bezpiecznego 

parkowania nawet w najciaśniejszych miejscach. 

KLIMATYZACJA

BLUETOOTH

Pozwala Ci odbierać połączenia przychodzące 

po wyświetleniu informacji na ekranie 

dotykowym, bez odrywania rąk od kierownicy 

ani oczu od drogi.

SYSTEM BEZKLUCZYKOWY (KEYLESS)

Możesz naciśnięciem guzika otworzyć 

samochód z zewnątrz albo włączyć silnik, 

będąc w środku – wystarczy, że masz swój 

kluczyk w kieszeni.



MOŻESZ ZAWSZE NA 
NIM POLEGAĆ.

Gdy droga staje się mało przyjazna, 
FULLBACK najlepiej pokazuje wszystkie 
swoje zalety. Przewagę zapewniają mu: 
solidne i elastyczne podwozie oraz gama 
silników, wydajniejszych i mocniejszych niż 
kiedykolwiek. FULLBACK JEST NAPĘDZANY 
SILNIKIEM, KTÓREGO BLOK JEST W 
CAŁOŚCI SKONSTRUOWANY Z ALUMINIUM. 

Jest to DIESEL O POJEMNOŚCI 2,4 L w 
dwóch wersjach – o mocy 150 KM oraz 180 
KM, z możliwością ciągnięcia PRZYCZEPY 
O MASIE DO 3,1 TONY. Fullback może być 
wyposażony zarówno w 6-biegową skrzynię 
ręczną, jak i W 5-BIEGOWĄ SKRZYNIĘ 
AUTOMATYCZNĄ.

Ideał jest taki, jaki sobie wymarzysz. 
Fullback gwarantuje także wyjątkowo niskie 
zużycie paliwa i niski poziom emisji CO

2
. 

Obie wersje silnikowe oferują moc, moment 
obrotowy i wydajność, które są optymalne 
dla pick-upa.

TURBODIESEL 2.4 150 KM 4WD

Pojemność skokowa: 2.442 cm3

Norma emisji spalin: Euro 6
Moc maksymalna: 150 kW przy  3,500 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy: 380 Nm 
przy 1.500/2.500 obr./min.
Zasilanie: bezpośredni wtrysk Common Rail
Traction: 2WD or 4WD
Zużycie paliwa* (l/100km): 6,9*/7.5**
Emisja* CO

2
 (g/km): 180*/196**

TURBODIESEL 2.4 180 KM 4WD

Pojemność skokowa: 2.442 cm3

Norma emisji spalin: Euro 6
Moc maksymalna: 180 kW przy 3.500 obr./min.
Maksymalny moment obrotowy: 430 Nm 
przy 2,500 obr./min.
Zasilanie: bezpośredni wtrysk Common Rail
Traction: 4WD
Zużycie paliwa* (l/100km): 6,9*/7,5**
Emisja CO

2
* (g/km): 180*/196**
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  - - -   - Torque    —— Power   - - -   - Torque    —— Power
*MANUAL TRANSMISSION 4WD WITH START&STOP      

**AUTOMATIC TRANSMISSION 4WD

MANUAL TRANSMISSION

AUTOMATIC TRANSMISSION



WŁAŚCIWOŚCI TERENOWE

ZAWSZE GOTOWY DO 
JAZDY W TERENIE.

Kąt najazdu Kąt zejścia

30° 22°

Kąt rampowy

24°

FULLBACK został stworzony, aby można 
było na nim polegać – w każdej sytuacji, w 
każdym terenie. Niezawodność zapewnia  
NAPĘD 4X4, teraz jeszcze bardziej wydajny 
dzięki wyjątkowemu ELEKTRONICZNEMU 
SELEKTOROWI WYBORU TRYBU NAPĘDU 
EASY SELECT, który pozwala na przekazanie 
maksymalnego momentu obrotowego do 
każdego z kół. To się bardzo przydaje, nawet 
po pracy. Spróbuj! Kąt przechyłu bocznego

45°

TRYB 4WD HIGH RANGE

Dostępny do prędkości 100 km/h, rozdziela 

moment obrotowy między przednią i 

tylną oś przez centralny dyferencjał 

(CD) ze sprzęgłem wiskotycznym (VCU), 

zapewniając bezpieczną jazdę po śliskiej 

nawierzchni.

4H

C/D LOCK

TRYB 4WD HIGH RANGE Z BLOKADĄ 
CENTRALNEGO DYFERENCJAŁU

Blokada dyferencjału oznacza równy 

rozkład momentu brotowego między 

przednią a tylną oś, czego rezultatem 

jest zwiększona przyczepność na 

śniegu, piachu i błocie.

4HLC

C/D LOCK

TRYB 4WD LOW RANGE Z BLOKADĄ 
CENTRALNEGO DYFERENCJAŁU

Tryb ten nie tylko blokuje centralny 

dyferencjał, ale również aktywuje reduktor w  

celu z większenia  momentu obrotowego w 

ekstremalnych warunkach off -roadowych: 

przy podjazdach i zjazdach ze stromych 

wzniesień oraz w głębokim śniegu, piachu 

czy błocie.

4LLC

C/D LOCK

TRYB 2WD HIGH RANGE

Zapewnia cichą pracę i mniejsze spalanie 

podczas normalnej jazdy.

2H

C/D LOCK



Przednie zawieszenie z podwójnymi 

wahaczami i stabilizatorem zapewnia 

doskonałą stabilność zarówno na 

drodze, jak i w terenie. Sztywna tylna 

oś zawieszona na niezawodnych i 

wytrzymałych resorach wielopiórowych 

wytrzymuje największe obciążenia i 

gwarantuje stabilność oraz komfort, 

zarówno bez ładunku, jak i z 

maksymalnym obciążeniem.

W razie wypadku 7 poduszek powietrznych, 

w które wyposażono Fiata Fullback (wersja 

z podwójną kabiną), pomaga zaabsorbować 

uderzenie. Oprócz poduszek przednich, są 

jeszcze poduszki boczne oraz kurtynowe, 

a także jedna poduszka chroniąca kolana 

kierowcy. 

Nadwozie zostało zbudowane z wielu 

komponentów, głównie z lekkiej stali 

o szczególnie wysokiej wytrzymałości, 

zapewniając najwyższy poziom 

bezpieczeństwa.

W razie wypadku czołowego 

napinacze automatycznie naciągają 

wszystkie pasy bezpieczeństwa, aby 

zminimalizować możliwość uderzenia 

w przy otwieraniu przednich poduszek.
GWARANCJA 

BEZPIECZEŃSTWA.

Idealna pomoc przy ruszaniu pod górę, 
nawet przy pełnym załadunku. System Hill 
Holder automatycznie blokuje pojazd na kilka 
sekund, bez potrzeby wciskania hamulca. 

System stabilizacji toru jazdy przyczepy 
(TSA) zapewnia idealną stabilność podczas 
jazdy z przyczepą. W momencie, w którym 
tor jazdy pojazdu i przyczepy staje się 
niestabilny, system natychmiast reaguje 
poprzez kontrolowanie siły hamowania 
każdego z kół, a także zmniejszanie momentu 
obrotowego silnika. Te działania wyrównują 
tor jazdy pojazdu i ciągniętej przyczepy.

System elektronicznej kontroli stabilności 
zapewnia wyjątkową przyczepność 
dzięki rozdzielaniu mocy hamowania na 
poszczególne koła. Zapobiega utracie 
przyczepności, minimalizuje ryzyko 
poślizgu i gwarantuje doskonałą trakcję w 
każdych warunkach.

Przy prędkości powyżej 65 km/h system 
LDW wykrywa każde zdarzenie, kiedy 
pojazd opuszcza przewidziany tor jazdy 
(linie pasa ruchu). W takim przypadku 
włącza się sygnalizacja dźwiękowa oraz 
kontrolka na desce rozdzielczej.

Dzięki ogranicznikowi nie przekroczysz 
ustawionej wcześniej prędkości. Gdyby 
jednak tak się stało, włącza się wizualny i 
dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, który każe 
Ci zahamować. 

FULLBACK został wyposażony w wiele 
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, z 
których każde zostało zaprojektowane tak, aby 
zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa 
kierowcy i pasażerom. WZMOCNIONO 
ZAWIESZENIE I NADWOZIE, ZAMONTOWANO 
LAMPY BI-KSENONOWE I LED-OWE ŚWIATŁA 
DO JAZDY DZIENNEJ, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ 
MAKSYMALNĄ WIDOCZNOŚĆ. Ponadto 
Fullback oferuje system HILL HOLDER, dzięki 
któremu z łatwością ruszysz pod górę, na 
stromej drodze. Wszystkie te rozwiązania 
zastosowano z myślą o tym, że Twoje 
narzędzie pracy musi być przede wszystkim 
w pełni bezpieczne. 
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PODUSZKI POWIETRZNE

NAPINACZE PASÓW

WZMOCNIONE NADWOZIE

ZAWIESZENIE

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

STABILIZATOR TORU JAZDY PRZYCZEPY (TSA)

ASYSTENT PASA RUCHU (LDW)

ESC

HILL HOLDER



TORUJE DROGĘ DLA 
WSZYSTKICH TWOICH 

POTRZEB.

Fullback ma jeszcze jedną ważną zaletę – 
jest wszechstronny.  Został zaprojektowany, 
aby dostarczyć Ci jak najwięcej rozwiązań. 
Dostosuj skrzynię i kabinę do swoich potrzeb 
– Fullback spełni wszystkie oczekiwania, 
nie tylko dotyczące Twojej pracy. Przekonaj 
się, na co go stać.

5,9 M

Promień 
skrętu 5,9 m



SKRZYNIA O DŁUGOŚCI DO 1,52 M SKRZYNIA O DŁUGOŚCI DO 1,85 M ŁADOWNOŚĆ DO 1 TONY

MASA CIĄGNIĘTEJ PRZYCZEPY AŻ DO 3100 KG

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI SKRZYNI 

Kabina Przedłużona Kabina Podwójna



CHŁODNIA* MOBILNY WARSZTAT*POMOC DROGOWA*

Fullback w wersji Pomoc Drogowa z zabudową 
tylnej części pojazdu do przewożenia sprzętu i 
podnośnikiem do holowania. 

Fullback Chłodnia to pojazd idealny do 
rozwożenia mrożonej żywności w niskiej 
temperaturze. Chłód akumulowany jest 
nocą, gdy pojazd jest zaparkowany. 
Elektroniczne urządzenie chłodnicze 
schładza płyn eutektyczny w płytach lub 
tubach umieszczonych wewnątrz chłodni. 
Poprzez rozmrażanie płynu eutektycznego 
wcześniej zakumulowany chłód uwalniany 
jest przez około 10 godzin przy temperaturze 
zewnętrznej 30oC.

Fullback Mobilny Warsztat to modularny 
system do transportowania sprzętu i części 
zapasowych, oparty na nadwoziu Fullbacka, 
aby zapewnić możliwość napraw w terenie. 
Trzy elementy modułu mogą być dowolnie 
konfi gurowane. Struktura z aluminiowych 
listew wykończona jest elementami z 
tworzywa sztucznego.

FFFF llllllllbbb kkkkk jjjjiiiPPPP DDD bbb dddd

*Przykładowe adaptacje zrealizowane przez fi rmy



NIE MA LEPSZEGO 
STYLU NIŻ TWÓJ 

WŁASNY.

16” felgi

16” felgi

15” kołpaki

17” felgiCzarna skóra 171717”” fefefelglglgii
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CzCzCzC arararnanana ssskókókók rarara

LAKIERY

LAKIERY METALIZOWANE 

TAPICERKA KOŁPAKI I FELGI

480 Szary

473 Czerwony

462 Zielony

478 Brązowy

563 Biały

557 Biały perłowy

Ciemnoszara tkanina z 
czarnymi detalami

LAKIERY MICA

555 Mika Czarny

463 Niebieski 



OSOBOWOŚĆ 
ZAWSZE SIĘ LICZY – 

ZWŁASZCZA W PRACY.
MOPAR®, WIODĄCA MARKA ZAJMUJĄCA 
SIĘ CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI, SERWISEM 
I OBSŁUGĄ KLIENTA w ramach Fiat 
Chrysler Automotives, przygotowała dla 
FULLBACKA szeroką gamę najwyższej 
jakości akcesoriów. 

LISTWY BOCZNE W WERSJI PODWÓJNA KABINA

ZABEZPECZENIE SKRZYNI Z ORUROWANIEM

BOX DACHOWY

TWARDA POKRYWA ZE SPOILEREM MIĘKKA OSŁONA SKRZYNI

HARD TOP Z SZYBAMI BOCZNYMI OTWIERANYMI DO GÓRY TWARDA OSŁONA SKRZYNI Z ORUROWANIEM 



EKSPERCI DBAJĄCY O TWÓJ 
SAMOCHÓD ZA CIEBIE.

GWARANCJA KONTRAKTOWA NA POJAZD

Gwarant udziela gwarancji na wady fabryczne ujawnione w okresie 24 miesięcy od daty wydania nowego samochodu Klientowi 
podanej na Certyfi kacie 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.
Po upływie 24-miesięcznej gwarancji, Gwarant udziela dodatkowej gwarancji na wady fabryczne samochodu ujawnione w okresie 
dalszych maksymalnie 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia następującego po upływie Gwarancji Kontraktowej nie dłużej 
jednak, niż do osiągnięcia całkowitego przebiegu samochodu 100.000 Km począwszy od daty wydania nowego samochodu Klientowi 
podanej na Certyfi kacie gwarancji, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony wcześniej. 

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 Certyfi kacie 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 Certyfi kacie gwarancji i bez 
ograniczenia przebiegu.
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Świat tak jest skonstruowany, że czasami 
nie wszystko idzie po naszej myśli, ale 
MOPAR JEST ZAWSZE PRZY TOBIE, BY 
CHRONIĆ TWÓJ FULLBACK, gwarantując Ci 
bezproblemowe podróżowanie, gdziekolwiek 
się wybierzesz i zapewniając, że nigdy nie 
będziesz musiał stawać swoim samochodem 
NA POBOCZU.

FINANSOWANIE

Spółki fi nansowe Grupy FCA: FCA-Group Bank Polska S.A. i FCA Leasing Polska Sp. z o.o. oferują produkty fi nansowe 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 fi nansowej do miesięcznej raty. Wszystkie rozwiązania fi nansowe FCA-Group Bank i FCA Leasing są 

zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby dużych fi rm,  osób prowadzących działalność gospodarczą oraz klientów indywidualnych.

 

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 fi nansowaniem 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 fi nansowania – 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 

fi nansowania: bardzo atrakcyjne oprocentowanie kredytów, możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych lub rocznych, brak wymogu wpłaty własnej, elastyczny okres fi nansowania: 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 fi nansowanie 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.

 

Ofertę produktów fi nansowych 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. 

 

WYDŁUŻONA GWARANCJA I OBSŁUGA SERWISOWA

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 wykwalifi kowany 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. 

 

CIAO FIAT

otrotrotrotrotrzymzymzymzymzymy ać ać aćać ać indindindindindywiywiywiywiyw duaduaduaduaduau lnelnelnelneen popopopoporadradraddradra y,y,y,y,y spespespespepecjacjacjacjacjalnelnelnelnelne nananananarzęrzęrzęrzęrzędzidzidzidzidzia ia ia ia ia ia wywywywyw jątjątjątąjątjątą kowkowkowkowko e pe pe pe ppromromromrommmocjocjocjocjjee.e.ee.e

WejWejWeWejWejdźdźźźdźź nananan my.my.my.my.y.m fi afi afifi afifiatprtprtprrtprtprofeofeofeofefeof ssississississs onaonaononaonaal.cl.cl.c.cccom.om.om.om.om.

MY FIAT PROFESSIONAL
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TECHNICAL SPECIFICATION
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FIORINO TALENTO DUCATO FULLBACK DOBLO

PEŁNA GAMA
PROFESJONALNY JAK TY
Łatwo rozpoznać prawdziwego profesjonalistę 
– wystarczy spojrzeć na sprzęt, którym pracuje. 
Prawdziwi profesjonaliści korzystają wyłącznie 
z profesjonalnych narzędzi. Dlatego FIAT 
PROFESSIONAL jest najlepszym partnerem, 
jakiego możesz sobie wymarzyć, niezależnie 
od tego, jakie są Twoje potrzeby. GAMA FIAT 
PROFESSIONAL JEST PIERWSZĄ I JEDYNĄ 
GAMĄ, KTÓRA MA TAKI CHARAKTER. Została 
stworzona specjalnie, aby spełniać konkretne 
potrzeby – Twoje potrzeby. 

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

Zwinny, 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.
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THE NEW FIAT PROFESSIONAL RANGE. WORK NEVER STOPS.

THE ONLY ONE BRANDED PROFESSIONAL. BUILT TO WORK 24/7.




