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Fiat’ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri
web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi
bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını alabilirsiniz. Ayrıca deneme sürüşü
ve servis bakım-onarım işlemleri için randevu alabilir, aradığınız donanıma
sahip modellerimizi hangi bayimizde bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

DOBLÒ PANORAMA
Karizmatik tasarımı, üstün teknolojisi ve
yüksek performansıyla sağlam tercih.

U Z A K TA N KO N T R O L
Aracınızın bagajını ve kapılarını istediğiniz yerden,
istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

A R ACI M N E R E D E ?
Aracınızın konumunu istediğiniz yerden görebilir, yol tarifi alıp
aracınızın konumuna rota oluşturabilirsiniz.

ÇE K İ L M E U YA R I S I
Aracınızın anahtarsız bir şekilde konumu değiştiriliyorsa,
örneğin çekiliyorsa telefonunuza bildirim gelir.

HIZ VE MESAFE LİMİTİ

Aracınız sizde değilken hız ve mesafe limitini ayarlayabilirsiniz,
limitlerin dışına çıkıldığında telefonunuza bildirim gelir.

AMBULANS
Hava yastıklarının açılması halinde Müşteri İlgi Merkezi
müşteriye ulaşır ve talep halinde ücretsiz ambulans gönderir.

S Ü R Ü Ş TAVS İ Y E S İ
Yolculuklarınızın detaylarını inceleyebilir, sürüşünüzü iyileştirecek
öneriler alabilir, rotanızı takip edebilirsiniz.

A R AÇ İ K A Z B İ L D İ R İ M L E R İ
Araç gösterge panelindeki tüm uyarı lambalarının ne anlama
geldiğini ve ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.

G E ÇM İ Ş S E R V İ S İ Ş L E M L E R İ
Geçmiş servis işlem kayıtlarını inceleyebilir, servis yeri,
saati, ücreti ve servis danışman bilgilerini görebilirsiniz.

K A M PA N YA L A R
Size özel kampanya ve hatırlatmaları
detaylarıyla görebilirsiniz.

GENİŞ İÇ HACİM

7 koltuk seçeneği Panorama versiyonlarda sunulmaktadır.

Hayatı genişleten boyutlar
İster yükle doldurun ister ailenizle birlikte gezmeye gidin. Doblò Panorama’da değer
verdiğiniz her şey için yer var. Geniş iç hacmi, yükleme kolaylığı sunan formu ve ergonomik kapı
kolları ile Doblò Panorama'nın her noktasına erişmek son derece kolay.

Size, ailenize, arkadaşlarınıza ve işinize yetecek kadar alan Doblò Panorama’da.
Katlanabilir üçüncü sıra koltukları ve 7 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi ile
yolculuklarınız daima kalabalık. Doblò Panorama, 790 litreden 4 bin litreye kadar değişen
bagaj hacmi, katlanabilir ikinci ve üçüncü sıra koltuklarıyla size yaratıcı kullanım alanları sağlıyor.

İç tasarım seçilen versiyon ve paketlere göre farklılık gösterebilir.

Deri Direksiyon ve Ön Konsol
Kontrolü daima elinde tutmak önemlidir. Deri direksiyonu, ergonomik ön paneli,
gösterge paneli grafikleri, kapı panelleri ve kaplamalarıyla Doblò Panorama’da
direksiyonun başına geçmek gerçek bir ayrıcalık.
Daha fazla saklama alanı, dikey doğrultuda genişletilmiş havalandırma kanalları ve otomatik
klimasıyla Doblò Panorama’yla her yolculuk gerçek bir keyif.

KONFOR VE TEKNOLOJİ
Konfor, ticaretin olmazsa olmazı. Dokunmatik ekranlı multimedya sistemi,
çocuk aynası ve ön eşya tavan rafı ile Doblò Panorama’da teknoloji ve konfor bir arada.

Çocuk Aynası
Doblò Panorama’nın içindeyken gözünüz arkada kalmaz.
Doblò’nun çocuk aynasıyla arka koltuğun kontrolü sizde.

Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi
Doblò Panorama’da eğlence parmağınızın ucunda!
Uconnect sisteminin telefon görüşmelerini yönetebilme, sesli yönlendirme,
SMS okuma ve direksiyondan kumanda özellikleriyle kontrol daima sizde.
Dilediğiniz müziği dinleyebilmenizi sağlayan USB girişli ve 5" renkli dokunmatik
ekranlı multimedya sistemi sayesinde keyfiniz yerinde.

AİLENİZ İÇİN GÜVENLİK

Tam Bağımsız
Arka Süspansiyon
Sınıfında Tek!

Ailenizin güvenliğinden daha önemli ne olabilir?

Ayrıca Doblò Panorama, maksimum güvenlik için güçlendirilmiş gövdesi ve

Doblò Panorama, kazandırdığı kusursuz dengeyle sınıfında tek olan Bi-Link tam

yolcuların hem baş hem de gövdesini koruyan geliştirilmiş yan ve ön hava

bağımsız arka süspansiyonuyla her tür yol koşulunda mükemmel konfor ve yol

yastıkları ile artık çok daha güvenli.

tutuşu sunuyor. EBD'li ABS fren sistemi ve yokuşlarda kaymayı önleyen hill-holder
sistemli Dinamik Denge Kontrolü (ESC) gibi ileri teknolojik donanımlara sahip Doblò
Panorama ile ailenizin her yolculuğu güvenli ve huzurlu.

YÜKSEK PERFORMANS
Dükkâna yük taşıyın, çocuğu okula bırakın, eşinizle
alışverişe çıkın... Doblò Panorama'nın yüksek
performansı ve dayanıklılığıyla benzersiz Multijet
motorları sayesinde tüm yükünüzü zahmetsizce
taşıyın.

1.6 120 HP MULTIJET
Silindir Hacmi (cc): 1598
Euro 6d
Maksimum Güç (hp-d/d): 120-3750
Maksimum Tork (Nm-d/d): 320-1750

YÜKSEK
TORK GÜCÜ
320 Nm

Global regülasyonlar nedeniyle motorlarımızda Euro 6d emisyon seviyesine geçiş ile birlikte
SCR (Seçici Katalitik İndirgeyici) sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
SCR sistemi motordan çıkan egsoz gazlarının üzerine üre çözeltisi (AdBlue) göndererek zararlı
NOx gazlarının çevreye gönderilmesini engeller.

SAĞLAM AKSESUARLAR

Renkler
PASTEL RENKLER

Doblò Panorama’nın sayısız kişiselleştirme seçeneğiyle farkınızı ortaya koyun. Krom yan basamak ve krom
arka koruma, spoiler, krom sis farı çerçevesi, krom çerçeveli LED gündüz farları ve daha pek çok aksesuarıyla
Doblò şıklığınızı tamamlıyor.
249 Beyaz

METALİK RENKLER

695 Kurşun Gri

LED gündüz farları

7 inç renkli dokunmatik ekran

Krom yan basamak ve krom arka koruma

293 Lal Kırmızı

İç Döşeme

Ticaretin makam koltuğu bu. Doblò Panorama’nın yenilenen iç döşemeleriyle size layık konforu ve şıklığı yakalayacaksınız.

Pin Gri

Krom sis farı çerçevesi

Ara Atkı

Antalya Beji

Çeki Demiri

DOBLÒ PANORAMA
GÖVDE

EASY

LOUNGE

İÇ RENK KODU

126

371

KONSOL RENGİ

EASY GRİ

BEJ

KOLTUK KUMAŞI RENGİ

EASY GRİ

ANTALYA BEJİ

●

●

●

●

DIŞ RENK KODU
249
DIŞ RENK KODU

Paspas Takımı

PASTEL DIŞ RENKLER
Beyaz
METALİK DIŞ RENKLER

293

Lal Kırmızı

695

Kurşun Gri

● : Alınabilir		

- : Alınamaz

●

●

Donanımlar

Teknik Özellikler

DOBLÒ PANORAMA

1.6 120 HP MULTIJET

MOTOR
Silindir hacmi (cc)

1598

Emisyon seviyesi

Euro 6D Temp

Sıkıştırma oranı

16.5 :1

EASY

LOUNGE 5 KOLTUK

LOUNGE 7 KOLTUK

S

S

S

Tasarım ve Stil
Siyah yan koruma çıtaları
Gövde rengi dış dikiz aynaları

-

S

S

Maksimum güç hp -d/d

120 - 3750

Gövde rengi ön ve arka tampon

S

S

S

Maksimum tork Nm - d/d

320-1750

Tavan rayları

Fonksiyonel Paket

S

S

Yakıt

Euro Dizel

Siyah kapı kolları

S

S

S

Karartılmış arka camlar

-

S

S

Tam boy jant kapağı

S

-

-

16” lastik

S

S

S

GÜÇ AKTARIMI

16”Özel alaşım jantlar

-

S

S

Çekiş sistemi

Önden

Konfor ve Fonksiyonellik

Vites kutusu

6 + geri

Yakıt besleme

Turbo ve intercooler ile çok noktalı elektronik kontrollü Common Rail Multijet direkt enjeksiyon

Ateşleme
Çap x strok (mm)

Sıkışmalı
79,5 X 80,5

ELEKTRİK SİSTEMİ (12V)
Akü kapasitesi (Amper - saat)

60

DİREKSİYON
Sistem
Asgari dönüş daire çapı (m)

Kramayer kumandalık hidrolik
11.2 / 12.5 Maxi

FRENLER
Ön: ø (mm)

D 284 / D305 Maxi

Arka: ø (mm)

T 254

Servofren: ø

10"

SÜSPANSİYON
Ön
Arka

Bağımsız Mac Pherson
Bi-link tam bağımsız, helezyon yay ve denge çubuğu

BOYUTLAR

Elektrikli ön camlar

S

S

S

Elektrikli arka camlar

-

S

S

Kilitli torpido gözü

S

S

S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

S

S

S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

S

S

S

Hidrolik direksiyon

S

S

S

Yolcu ve sürücü tarafı sürgülü yan kapılar

S

S

S

Yukarı açılır arka kapı

S

S

S

Sırt ayarlı yolcu ve sürücü koltuğu

S

S

S

Çift parçalı katlanabilir arka koltuk

S

S

S

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları

S

S

S

Elektrikli katlanan dış dikiz aynaları

-

S

S

Manuel klima

S

-

-

Otomatik klima

-

S

S
S

7 koltuk seçeneği*

7 Koltuk Paketi

-

Aks mesafesi (mm)

2755/3105 Maxi

3. sıra kelebek cam

7 Koltuk Paketi

-

S

Uzunluk (mm)

4406/4756 Maxi

Perde tipi bagaj örtüsü

S

-

S

İki kademeli kullanılabilen sert bagaj örtüsü**

-

S

-

Çocuk aynası

-

S

S

Genişlik (mm)

1832

Yükseklik (mm)(yüksüz)*

1845/1880 Maxi

Bagaj kapasitesi- koltuklar dik (litre)

790/1050 Maxi

"Bagaj kapasitesi - koltuklar
katlandığında (litre)"

3200/4000 Maxi

AĞIRLIKLAR

Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı

-

S

S

Yağmur Sensörü

-

Teknoloji paketi

Teknoloji paketi

Far Sensörü

-

Teknoloji paketi

Teknoloji paketi

Hız sabitleme sistemi (Cruise Control)

-

S

S
S

Boş ağırlık (kg)*

1430 / 1525 Maxi

Dış sıcaklık sensörü

S

S

Azami yüklü ağırlık (kg)

2130 / 2270 Maxi

Yüksek Tavan***

-

Yüksek Tavan Paketi

-

İstiap haddi**

5*/7** Kişi

Ön eşya tavan rafı

S

S

S

Maksimum römork kapasitesi (kg)
(frenli / frensiz)

1300/500

Arka Koltuk - Şarj amaçlı USB giriş

-

Teknoloji paketi

Teknoloji paketi

Bagaj bölümünde 12V priz

S

S

S

Türkçe yol bilgisayarı

S

S

S

Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi

S

S

S

Fiat CODE (Immobilizer)

S

S

S

PERFORMANS
Azami hız (km/saat)

172

Hızlanma (s) 0-100 km

13,4

Yakıt tüketimi (şehirlerarası /
şehiriçi/karışık)(lt/100km)***
CO2 salınımı (Birleşik) (g/km)***
Lastikler

6,9-7,5/5,7-5,1/6,1-6,0
183-199/150-134/162-158
195/60 R 16

AdBlue deposu (litre)

14

Yakıt deposu (litre)

60

* 7 Koltuk Paketi Maxi gövde seçeneğinde sunulmamaktadır.
** 7 koltuk paket seçeneğinde Sert Bagaj Örtüsü sunulmamaktadır, Perde Tipi Bagaj Örtüsü standart olarak sunulmaktadır.
***Yüksek Tavan Paketi alındığında Yukarı Açılır Kapı alınamaz, bunun yerine Çift Kanatlı Camlı Arka Kapı alınabilir. Yüksek Tavan Paketi ile 7 Koltuk Paketi bir arada alınamaz.
**** 16'' lastik standart olarak sunulmaktadır.
S: Standart, - : Alınamaz

* Sürücü dahil.
** İstiap haddi Tip Onayı alınmış standart donanımdaki araçlar için hesaplanmış ortalama değerlerdir. Karayolları ölçümlerinde aracın anlık sıvılarının ağırlığı, o araca özel donanım özellikleri ağırlıkları gibi
değişken ağırlıklar dikkate alınacağından araç yüklemelerinde azami yüklü ağırlık değerini aşmamaya dikkat edilmelidir. 7 kişi 7 koltuk paketi alındığında geçerlidir.
*** Teknik özellikler (B), (AB) 2017/1152/1153 yönetmeliği uyarınca NEDC döngüsüne göndermede bulunan ölçüm/korelasyon yöntemi temelinde CO2 ve yakıt tüketimi değerlerini göstermektedir. Araç verilerinin
karşılaştırılabilmesini mümkün kılmak için geçerli yönetmeliğe göre elde edilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri verilmiştir. Homologasyon CO2 ve yakıt tüketimi değerleri, örnek olarak sürüş tarzı, güzergâh, hava ve
yol koşulları, aracın durumu, kullanım şekli ve donanım seviyesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çeşiitli faktörlere bağlı olan gerçek CO2 ve yakıt tüketimi değerlerini yansıtmayabilir. Gösterilen CO2
ve yakıt tüketimi değerleri, aracın en yüksek ve en düşük değerlere sahip versiyonlarına işaret etmektedir. Bu değerler, seçilen donanımlara ve/veya seçilen lastik ebadına bağlı olarak ortaya çıkan konfigürasyona
göre değişebilir. Gösterilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri kati değerler olmayıp, üretim döngüsündeki değişiklikler sonucunda fark gösterebilir. GCA bayi ağındaki belirli resmi bayilerde daha güncel değerler
bulunacaktır. Her durumda, müşteri tarafından satın alınan aracın resmi CO2 ve yakıt tüketimi değerleri araçla birlikte verilen belgelerle sunulacaktır. CO2 ve yakıt tüketimi değerlerinin araçla ilgili vergi ve harçların
hesaplanmasında kullanıldığı durumlarda her bir ülkedeki ilgili kanunlar anılmalıdır.
Yukarıda belirtilen değerler bilgi amaçlıdır. Kesin değerler için uygunluk belgesi dikkate alınmalıdır.

Donanımlar

DOBLÒ PANORAMA
EASY

LOUNGE 5 KOLTUK

LOUNGE 7 KOLTUK

ABS ve EBD (Elektronik Fren Dağıtım Sistemi)

S

S

S

ESC (Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi)

S

S

S

ESP (Elektronik Stabilite Programı)

S

S

S

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)

S

S

S

MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)

S

S

S

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

S

S

S

Sürücü ön hava yastığı

S

S

S

Yolcu ön hava yastığı

S

S

S

Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları

-

S

S

Arka koltukta üç adet yükseklik ayarlı baş dayanağı

S

S

S

Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları

S

S

S

Tam boy sac stepne

S

S

S

Güvenlik

Geri Görüş Kamerası

-

Teknoloji Paketi

Teknoloji Paketi

Fonksiyonel Paket

S

S

Ön sis farları

S

S

S

Lastik Basınç Sensörü - TPMS

S

S

S

S

S

S

-

Teknoloji Paketi

Teknoloji Paketi

-

S

S

Arka tamponda sesli park yardım sistemi

Müzik Sistemi
Radyo MP3, USB ve Bluetooth®
5'' Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi
(Uconnect: Radyo, MP3 Çalar, USB, Bluetooth bağlantısı
ile, sesli komut özellikli)
Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda
düğmeleri

SERVİS KONTRATLARI
Uzatılmış Garanti ile garantinizi uzatır, aracınızı Fiat Servislerinde orijinal
parça ve uzmanlıkla koruma altına alırsınız. Üstelik ikinci el satışında fiyat
avantajı elde edebilirsiniz.

Hızlı Servis ile yağ bakımı, balata değişimi, akü değişimi gibi işlemler
için online randevu alarak servise geldiğinizde Fiat’ınızı 1 saat içinde
teslim alabilirsiniz.

Acil Yol Yardım Ekstra ile Fiat’ınız garanti dışına çıkmış olsa da yol
yardımı, çekici hizmeti, ikame araç ve daha birçok hizmetten ücretsiz
yararlanabilirsiniz.

Yedek Araç ile Fiat’ınızı aynı gün içinde teslim edemediğimiz
mekanik işlemlerinizde, ücretsiz yedek araç servisimizden
faydalanabilirsiniz.

Bakım Paketi ile Fiat’ınızın gelecekteki periyodik bakımlarını
şimdiden indirimli olarak satın alabilir, olası enflasyon ve fiyat
artışlarından korunabilirsiniz.

Fiat Kasko’yla aracınızda oluşabilecek tüm hasarların güvence altına
alınmasını ve Fiat Yetkili Servislerinde orijinal yedek parça ve uzman
işçilik güvencesiyle onarılmasını sağlayabilirsiniz.

S: Standart, - : Alınamaz
Yağ Bakım Paketi ile Fiat’ınızın gelecekteki yağ bakımlarını
şimdiden indirimli olarak satın alabilir, olası enflasyon ve fiyat
artışlarından korunabilirsiniz.

Garantisi sona eren aracınızın Fiat Yetkili Servislerinde kontrollerini
yaptırır, kontrollü Uzatılmış Garanti hizmetini dilediğiniz zaman satın
alır ve aracınızı 1 yıl/30.000 km daha Fiat güvencesiyle kullanmaya
devam edebilirsiniz.

Fiat Bireysel Kiralama’yla otomobil sahibi
olmanın tüm sorumluluklarını geride
bırakın, kendinizi keyfine hazırlayın.
• Hızlı Tedarik ve Teslimat
• Bütçe Dostu Esnek Çözümler
• Periyodik Bakım
• 7/24 Yol Yardım Hizmeti

Basım tarihi : Şubat 2021

Otoeksper bayilerinde sunulan hizmetler:
Ekspertiz: Motorundan kaportasına kadar titizlikle
kontrolü yapılmış araç satışı.
Takas: Her marka binek ve hafif ticari araç için takas imkânı.
Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkânı.
Oto Kuaför: Tüm araçlar için görünüm yenileme ve
detaylı temizlik hizmeti.
Garanti: Ekspertiz sonucunda onay alan araçların garantili satışı.
Yol Yardımı: Garantili satılan araçlar için 1 yıl boyunca
7 gün 24 saat yol yardım hizmeti.

Motor Yenileme ile garanti dışı yüksek kilometrelerdeki aracınızın
motor kontrolünü, gerekirse yenilenmesini Fiat Yetkili Servislerinde
yaptırabilir, hem işçilik ve parça garantisiyle hem de uzman
personellerimizle aracınızı ilk günkü haline getirebilirsiniz.
LPG Dönüşüm ile aracınızın Fiat Yetkili Servislerinde güvenli bir
şekilde LPG dönüşümünü gerçekleştirebilir, garantisi bozulmadan
ekonomik ve çevreye duyarlı sürüşün keyfini yaşayabilirsiniz.

Yakıt Güvence Sistemi ile akaryakıtınızı sürekli Opet
istasyonlarından alarak, akaryakıttan kaynaklanabilecek
hasarlara karşı onarım maliyetlerinden korunabilirsiniz.
Online Randevu ile web sitemizden randevu alarak, işlem taleplerinizi
servis danışmanlarımıza serviste beklemeden, hızlıca iletebilirsiniz.

Acil Yol Yardım’la seyahat halindeyken aracınızla ilgili beklenmedik bir
durumla karşılaştığınızda, hattımızı arayarak ücretsiz yol yardımı,
çekici ve daha birçok hizmetten yararlanabilirsiniz. Üstelik aracınızın
garanti süresince tüm bu hizmetler ücretsiz.

Far Parlatma’yla yaşlanan Fiat’ınızın far camının dış
yüzeyinde oluşabilecek matlaşmaları giderip, yol
görüşünüzü kuvvetlendirebilirsiniz.

Mini Onarım ile Fiat’ınızın kaportasında, boyasında ve plastik
parçalarında oluşan küçük çaplı hasarları onararak, aracınızın
orijinalliğini koruyabilirsiniz.

Cam/Boya Koruma Filmi ile Fiat’ınızı güneş ışınlarından,
çizilmelerden, kum ve tozdan oluşacak hasarlardan koruyarak,
aracınızın estetik görüntüsünü koruyabilirsiniz.
Serviste Araç Takip ile serviste işlem görmekte olan Fiat’ınızın işlem
aşamalarını bekleme salonlarındaki ekranlardan, Fiat Yol Arkadaşım
uygulamasından ve web sitesinden takip edebilirsiniz.

Hasar Destek’le kaza yapmanız durumunda, kaskonuz olsa da olmasa da,
444 22 55 Fiat Müşteri İlgi Merkezi’ni arayarak Fiat Yetkili Servislerine
aracınızı ücretsiz olarak çektirebilir,kaza tespit tutanağı ve sigorta
işlemleriyle ilgili izlemeniz gereken adımlar konusunda destek alabilirsiniz.

Fiat Yol Arkadaşım ile Fiat’ınızın servis geçmişi, size özel kampanya ve
servis hatırlatmaları ve daha fazlası hakkında ücretsiz mobil uygulamamız
ve web sitemizden bilgi sahibi olursunuz.

Oto Muayene ile Fiat’ınızı zorunlu araç muayenesine
yüzde yüz hazırlayabilirsiniz.

Oto Koruma ile Fiat’ınızı ilk günkü görünümüne kavuşturabilir,
yeni bir araç kullanma keyfini tekrar tekrar yaşayabilirsiniz.

Ekspertiz ile ikinci el bir Fiat’ı ister alıyor ister satıyor olun,
aracın durumunu sertifikalandırabilir ve kötü sürprizleri en
başından engel olabilirsiniz.

Araç Altı İzolasyonuyla yol zemini ve lastiklerden kaynaklanan
ses ve gürültünün belirli ölçüde araç içine girişini engelleyerek
daha da konforlu yolculuklar yapabilirsiniz.
Fiat Yol Arkadaşım Connect ile Fiat’ınızın araç menzili ve yakıt bilgisi
takibi, akü ve lastik durumu, çekilme uyarısı, araç kapılarının uzaktan
açılıp kapatılması gibi pek çok fonksiyona sahip olabilirsiniz. Ayrıca
üyeliğinizi yenileme hizmetiyle dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Müşteri memnuniyetini ve tam hizmet esasını ilke edinen Otoeksper ile ikinci
el araçlara zahmetsizce sahip olur, Otoeksper güvencesi taşıyan araçların
keyfini çıkarırsınız. Otoeksper bayilerinde; motorundan kaportasına kadar titiz
bir ekspertiz işleminden geçirilmiş olan ikinci el araçlar beğeninize sunulur.
Beğendiğiniz aracın çalıntı, hacizli ya da rehinli olması, vergi borcunun bulunması
gibi hukuki risklere karşı korunursunuz. Trafik tescil işlemleri, sizin adınıza Otoeksper
tarafından gerçekleştirildiği için bürokratik işlere zaman ayırmanıza gerek kalmaz.
Arzu ettiğiniz takdirde, seçiminizi garantili olarak satışa çıkarılan araçlardan yana
kullanırsınız.

Katalogda sunulan veriler genel bilgilendirme amaçlıdır. Fiat/Fiat Professional
sürdürdüğü ürün geliştirme politikası sebebiyle modellerin tasarım,
renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler vb. tüm bilgilerini önceden
bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ürünlerle ilgili olarak en güncel bilgilere
sahip olmak için yetkili Fiat/Fiat Professional satış bayilerini ziyaret ediniz.

HİZMETLER

DENEYİM

Karbon Temizleme ile Fiat’ınızın motorunda biriken kurum
ve partikülleri temizleterek yüksek performanslı bir sürüş
elde edebilirsiniz.

Koç Fiat Kredi ile hayalinizdeki otomobile showroom’dan çıkmadan kolayca
sahip olabilirsiniz. Koç Fiat Kredi’nin getirdiği alternatif çözümler sayesinde size
en uygun çözüm paketini belirleyip, en az evrak ve imza garantisiyle işlerinizi
başlatabilirsiniz. Online başvuruyla bayiye gitmeden, istediğiniz yerde ve
zamanda https://www.kocfiatkredi.com.tr/ adresinden kredi başvurunuzu
yapabilir ve anında sonucunu alabilirsiniz. Alanında uzman dinamik kadrosuyla
tüm operasyonu kendi bünyesinde yürüten Koç Fiat Kredi’nin hedefi, aracınızın
satın alma sürecinde yaşadığınız keyif ve güven duygusunu finansman temininde
de hissettirmek ve bu güzel başlangıçta sizlere mükemmellik sağlamaktır.

Estetik ve kullanışlı aksesuar... Aracınızı kişiselleştirerek ek kullanım kolaylığı getiren
ve aracınıza estetik görünüm sağlayan kalitesi onaylanmış geniş ürün yelpazesi ve
garantili orijinal aksesuarlar.

Katalogda bulunan ürün verileri ve görselleri Türkiye’de satışa sunulanlarla farklılık
gösterebilir. Tofaş, önceden haber vermeksizin ürün detaylarını değiştirme hakkına
sahiptir ve katalogda yer alabilecek basım hatalarından sorumlu değildir.

