
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.

www.fiat.com.tr 
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Büyükdere Caddesi 145 Tofaş Han 34394

Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) 275 29 60 Faks: (0212) 275 03 57 
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500X, 500’ü tüm dünyada bir 
ikon haline getiren değerlerin dışa 
vurumudur. 
Sağlamlık, yüksek performans, konfor ve 
sosyallik onda İtalyan tasarımının baştan 
çıkarıcılığıyla buluşur.
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X BİRİNCİ SINIF KALİTE  
Mükemmellik, daima mükemmelin peşinde koşmakla elde edilir. 
500X, Dünya Klasında Üretim (WCM) sertifikasyonunda gümüş madalya seviyesine çıkarak dünyanın en verimli üretim sahalarından biri 
olduğu tescillenen Melfi'deki SATA tesislerinde üretilir. Bu tesis, kısaltılmış üretim zinciri ve ergonomik proses tasarımı ile hem verimlilik hem 
de işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda global bir örnek teşkil etmektedir.
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Bu donanım seçenekleri, onun maceracı ve zengin ruhunu yansıtır. 500X, 
gerçek bir SUV'ın güçlü ve kendine özgü görünümünü arzulayan, macera 
çağırdığında daima hazır olmak isteyenler içindir. Koruyucu siperlikleri, 
off-road görünümlü tamponu, özel tasarım jantları, saten-krom kaplamaları 
ve tavan direği gibi detaylarıyla 500X, daima iddialı olmaktır.  

X BAŞTAN ÇIKARICI 
VE CESUR

500X CROSS / CROSS PLUS
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BENZERSİZ 

500X, yüksek performanslı motorlarıyla 
entegre otomatik şanzımanı sayesinde 
performans ve sürüş keyf ini yakıt ekonomisi 
ile birlikte sunuyor

ŞANZIMANLAR
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6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman, hem 1.4 MultiAir II 
140 HP hem de 1.6 MultiJet II 120 HP motorla tercih edilebilir. 
Motorun ilettiği yüksek torkun, dört tekere hızlı ve neredeyse 
kayıpsız aktarımı, 500X'in performansını olağanüstü kılar.
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SINIR TANIMAZ

500X, üst sınıf bir SUV gibi davranır. MacPherson bağımsız 
arka süspansiyonu sayesinde imrenilecek kadar dengeli bir 
yol tutuş, stabilite ve direksiyon hâkimiyeti sunar. 

ÇEKİŞ SİSTEMLERİ
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Yüksek Malzeme Kalitesi
Fiat 500X, gövdesinde kullanılan %63 oranında yüksek 
dayanımlı çelik ile hem yüksek malzeme kalitesi hem de 
güvenlik sunar
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  HEYECAN VERİCİ
500X, hem benzinli hem de dizel motor seçenekleriyle 
tüm duyguları güçlü yaşatır: 1.4 MultiAir II 140 HP ve 
1.6 MultiJet II 120 HP. 
Bu motor seçenekleri Euro 6 standardına uygun olup 
Start&Stop özelliğini standart olarak barındırır.
Olağanüstü performansı, düşük yakıt tüketimi ve 
CO

2
 emisyonuyla 500X, limitleri zorlar. 

MOTORLAR
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Silindir hacmi (cm3)

Maks. güç 
HP (kW) @ d/dk 

Maks. tork 
Nm (kgm) @ d/dk 

Şanzıman
 

Çekiş

Hızlanma 
0-100 km/sa (s) 

Azami hız 
(km/sa) 

Yakıt

Start&Stop Sistemi 

Şehiriçi tüketim 
(litre/100 km)

 
Şehirdışı tüketim 

(litre/100 km) 

Ortalama tüketim 
(litre/100 km)

CO
2
 emisyonları 

(g/km)

Emisyon sınıfı

1.4 MultiAir II 140 HP

1368

140 (103) @ 5000

230 (23,5) @ 1750

6 vitesli
DCT

4x2

9,8

190

Benzin

Var

7.2

4,9

5,7

133

Euro 6

1.6 MultiJet II 120 HP

1598

120 (88) @ 3750

320 (32,6) @ 1750

6 vitesli
DCT

4x2

10,5

186

Dizel

Var

4,8

4,0

4,3

113

Euro 6
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 OLAĞANÜSTÜ

500X ile yollar sadece keyif verir. 
Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan
6 hava yastığı ve ESC sistemi gibi zengin güvenlik 
donanımları sayesinde rahat ve keyifli bir sürüş 
deneyimi yaşatır. Maksimum güvenlik özellikleriyle 
500X, her deneyimi olağanüstü yaşamaktır.

GÜVENLİK
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Şerit Takip Sistemi
Sürücü, yön göstergelerini kullanmadan istemsiz 
şerit değiştirdiğinde sürücüyü uyarır. Gösterge 
panelindeki görsel uyarıya ek olarak sürücünün 
yöneldiği tarafa yaptığı direksiyon hareketine 
direnç gösterir.

ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ   

ELEKTRİKLİ PARK FRENİ  

ADAPTİF HIZ SABİTLEME SİSTEMİ  

KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ   

   ŞERİT TAKİP SİSTEMİ 

   GERİ GÖRÜŞ KAMERASI 

   ARKA PARK SENSÖRLERİ

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi
Aracın ön tarafında yer alan radar vasıtasıyla öndeki 
araçla daha önceden seçilmiş olan mesafenin 
korunması sağlanır. Traf ik durumuna göre sistem 
seçilen mesafeyi korumak için aracın hızlanması ya 
da yavaşlamasını otomatik olarak sağlar. 

“Kör noktalardaki” araçları izler ve kapı aynalarında 
bulunan ışıklı sinyallerle sürücüyü uyarır. Sistem 
ayrıca geri geri yapılan park manevraları esnasında 
yan taraflardan yaklaşan bir araç olup olmadığını 
tespit eder ve sürücüyü uyarır.

Çarpışma Önleme Sistemi
Radar ve video sensörleriyle öndeki araçla 500X 
arasında çok fazla hız farkı olduğunda durumu 
hemen algılar, sürücüyü uyarır ve çarpışma riskini 
ortadan kaldırır. Sürücünün müdahale etmediği 
durumlarda çarpışmadan kaçınmak veya olası 
çarpışmanın etkilerini en düşük seviyeye getirmek 
için sistem otomatik olarak frenlemeyi etkinleştirir.
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Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi, UconnectTM dünyasına 
erişim kapısıdır; RDS tuner ve USB ve AUX girişli media 
player sayesinde eksiksiz bir audio sistemidir. UconnectTM 
7''HD bilgi-eğlence sistemi, 7 inçlik geniş dokunmatik bir 
ekran, direksiyondan kumanda, hoparlörlü Bluetooth ve 
Bluetooth müzik aktarıma ve USB/AUX girişlerine sahiptir 
Standart olarak sunulan Apple Carplay/Android Auto desteği 
ile uyumlu akıllı telefonlarınızı aracınıza bağlayabilirsiniz.

*Görselde bulunan bazı özellikler, Türkiye pazarında sunulan araçlarda yer almayabilir.
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EKSTRA

500X, yolcularını benzersiz detaylarla şımartır. Onun ilgisi tamamen sürücünün üzerindedir. Üretiminde kullanılan lüks materyaller ve 
kaplamalar sayesinde sürücü dokunduğu her yüzeyde benzersiz bir kalite hisseder. Geniş ve rahat tasarımıyla yüksek konfor sunan 
koltukları, geniş yan destekleri ile hem şık hem işlevseldir. Duyulara hitap eden özellikleriyle 500X, hayatı "ekstra" yaşamaktır.

KONFOR
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Elektrikli açılan büyük sunroof



 

PASTEL

METALİK

GÖVDE RENKLERİ GÖSTERGE PANELİ RENKLERİ

MAT GRİ RENKLİ 
TORPİDO PANELİ,

CROSS VE CROSS PLUS 
VERSİYONUNDA 

STANDART OLARAK 
SUNULUR.

296
BULUT BEYAZI

601 
SONSUZ SİYAH

231 
CAPPUCCINO BEJİ

895 
TUTKU KIRMIZISI

348
GÜMÜŞ GRİ

731
BLUE JEAN MAVİ

888
VENEDİK MAVİSİ
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Versiyon Cross/Cross Plus

İç Renk Tanımı Gri Yarı Deri Döşeme

İç Renk Kodu 030

296 Bulut Beyazı ü

601 Sonsuz Siyah ü

895 Tutku Kırmızısı ü

231 Cappucino Beji ü

348 Gümüş Gri ü

888 Venedik Mavisi ü

731 Blue Jean Mavi ü
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500X
CROSS / CROSS PLUS

Fırçalanmış alüminyum görünümlü 
orta konsol ve kapı paneli 

kaplamaları

Siyah kumaş/suni deri
kombine döşeme

GÖVDE RENGİ VE İÇ DÖŞEME KOMBİNASYONLARI
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500X 
CROSS PLUS

18” elmas kesim mat gri 
iki tonlu alaşımlı jantlar

500X
CROSS 

17" mat gri alaşımlı 
jantlar
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ÖZEL

Bizi benzersiz kılan tek unsur çeşitliliktir. 
500X, Opar tarafından geliştirilmiş seçkin aksesuarları 
ve kişiselleştirme özellikleriyle tutkulara sınır koymaz. 
Kendin olmanın keyfini yaşatan özellikleriyle 500X, 
özel olduğunu hissetmektir.

OPAR
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Kişiye özel uyarlama
500X, renkliliğe her zaman açıktır. Ona daha fazla renk katmak isteyenler için alaşımlı jantlarla mükemmel uyum sağlayan ayna 
kapakları, kapı çıtası ekleri ve tavan/kaporta etiketlerine yönelik beş Xtra Pack sunar. (Kırmızı, Beyaz, Siyah, Bronz, Bej).
Krom Xtra Pack ise tamamen krom görünüm isteyenler için idealdir.

Taşıma sistemi serisi
500X, çekici olduğu kadar fonksiyoneldir. Bisiklet, sörf tahtası, kayak ve snowboard gibi ekipmanları taşımaya yönelik 
seçeneklerin yanı sıra koruyucular, ağlar ve düzenleyicilerle bagaj bölmesinden en iyi şekilde yararlanma imkanı sağlamak üzere 
tasarlanmış birçok aksesuar içerir. Ekstra konfor için iki eğlence paketi sunar. Yaz ve kış için olan Xtra Pack, bisiklet ızgarası ve 
kayak ızgarasını bagaj bölmesi korumasıyla kombine eder.

Alaşımlı jantlar
Aracınızı benzersiz hale getirmek için OPAR, 500X’e özel tasarlanmış 5 çeşit renk seçeneğine sahip 18” alaşımlı jantlar 
sunmaktadır.

Farklı anahtar 
kaplamalarıyla 
yolculuğun her adımı 
size özel.

ALAŞIMLI JANTLAR

EĞLENCE İÇİN XTRA PACKSRENKLİ XTRA PACK’LER

 Kırmızı Xtra Pack (Ayna kapağı, çıta ve etiketler) 

 Beyaz Xtra Pack (Ayna kapağı, çıta ve etiketler)

 Bronz Xtra Pack (Ayna kapağı, çıta ve etiketler)

 Bej Xtra Pack (Ayna kapağı, çıta ve etiketler)

 Siyah Xtra Pack (Ayna kapağı, çıta ve etiketler)

BAGAJ BÖLMESİ 
DÜZENLEYİCİSİ

Krom Xtra Pack
(Ayna kapağı, sis 
lambası çevresi, kaporta 
üzerindeki şerit, çıtalar)
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DONANIMLAR

GÜVENLİK CROSS CROSS PLUS

ABS (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi) S S

EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) S S

BAS (Panik Fren Destek Sistemi) S S

ESP (Elektronik Stabilite Kontrolü) S S

TCS (Çekiş Kontrol Sistemi) S S

MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi) S S

ERM (Devrilme Önleme Sistemi) S S

DST (Dinamik Geribildirimli Direksiyon Sistemi) S S

EBP (Elektronik Fren Ön Doldurma) S S

HBFC (Elektronik Servo Fren Yardımcısı) S S

TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) S S

Yokuş Kalkış Destek Sistemi S S

Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları S S

Yan hava yastıkları S S

Perde hava yastıkları S S

Yangın önleme sistemi S S

ISOFIX S S

Gündüz sürüş farları S S

İmmobilizer S S

Ön ve arka yolcular için emniyet kemer ikazı S S

Viraj içi aydınlatmalı ön sis farları S S

Bi-xenon farlar - PP

Şerit Takip Sistemi - S

 

Çarpışma Önleme Sistemi - DGP

Kör Nokta Uyarı Sistemi - DGP

Geri görüş kamerası - DGP

Uzun far asistanı - DGP

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi - DGP

TASARIM VE STİL

Mat krom kapı kolları S S

Gövde rengi SUV tipi tamponlar S S

Mat gri torpido paneli S S

Gövde rengi, sinyalli yan aynalar S S

Spoiler S S

Fırçalanmış aluminyum kaplı orta konsol ve kapı paneli detayları S S

Tavan rayları - S

Karartılmış arka camlar - S

17'' alaşımlı jantlar (215/55 R17) S -

18'' alaşımlı jantlar (225/45 R18) - S

Ambiyans aydınlatması - PP

Skydome (Elektrikli açılabilir cam tavan) O O

O : Opsiyonel  

DGP : Dinamik güvenlik paketi (Premium Paket ile beraber seçilmelidir. Tek başına seçilemez)  

KP : Konfor Paketi  

PP : Premium Paket  
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PP: Premium Paket 

O: Opsiyonel      

DGP: Dinamik Güvenlik Paketi (Premium Paket ile beraber seçilmelidir. Tek başına seçilemez.)      

KP: Konfor Paketi     

      

KONFOR VE FONKSİYONELLİK CROSS CROSS PLUS

Elektrikli park freni S S

Hız sabitleme ve sınırlama sistemi S S

Start&Stop S S

Manuel klima S -

Çift bölgeli otomatik klima KP S

Kalorifer sistemi için elektrikli ek ısıtıcı S S

Hıza duyarlı elektromekanik direksiyon sistemi S S

Direksiyon yükseklik ve derinlik ayarı S S

Fonksiyonel deri direksiyon S S

Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar S S

Elektrikli ön ve arka camlar S S

Yol bilgisayarı S S

Asimetrik katlanabilen arka koltuklar S S

Katlanabilir ön yolcu koltuğu S S

Yolcu koltuğu arkası file S S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit S S

Eve kadar takip sistemli farlar S S

Küçük boy stepne S S

Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarı S S

Sentetik deri/kumaş iç döşeme S S

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu S S

Eşya gözlü ön kolçak - S

Sürücü koltuğu elektrikli bel destek ayarı - S

Vites değiştirme kulakçıkları - S

 

3. arka kafalık - S

Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu - S

Ön ve arka paspaslar - S

Far sensörü - S

Yağmur sensörü - S

Otomatik kararan iç dikiz aynası - S

Renkli yol bilgisayarı ekranı - S

Park sensörü KP S

Elektrikli katlanabilir yan aynalar KP PP

Anahtarsız giriş ve çalıştırma KP PP

SES SİSTEMİ

UconnectTM VP2 radyo/mp3 çalar ve 7'' dokunmatik ekran S S

Apple Carplay / Android Auto desteği S S

Bluetooth bağlantısı ve sesli komut sistemi S S

USB & Aux-in soketleri S S

6 hoparlör (180 W) S S

Opsiyon Cross Cross Plus

Konfor paketi ✓ -

Skydome ✓ ✓

Dinamik güvenlik paketi* - ✓

Premium paket - ✓

Renkler Cross Cross Plus

Metalik renkler ✓ ✓
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FIAT HİZMETLER

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

Fiat Telepathy aracınızın durumu, verimliliği ve güvenliğini sizin rahat etmeniz için 7 gün 24 saat 
kontrol eder ve sizi bilgilendirir. Fiat Telepathy birbirinden farklı çok sayıdaki katma değerli hizmeti bir 
bütün halinde sunmaktadır. 
www.fiattelepathy.com

TELEPATHY

Araçların motorlarında zamanla oluşan kurum ve karbonlar, Fiat servislerinde el değmeden temizlenir. 
Böylece motorun gücü ve çekişi artar, yakıt tüketimi düşer, sürüş konforu yükselir.

Muayene zamanı gelen aracınız yasal muayene standartlarına göre kontrol edilir. Muayeneye engel 
olacak bir durum tespit edilirse giderilir. İsterseniz aracınızın muayene işlemleri sizin adınıza takip 
edilir, muayene etiketi alınır.

Şeffaf veya renkli güvenlik filmi, renkli cam filmi ve boya koruma filmi (kaput filmi) seçeneklerimiz 
ile hem aracınıza estetik bir görünüm katarsınız hem de aracınızı çizilmelerden, UV ışınlarından, 
güç uygulayarak kırılmalardan, kum ve tozdan oluşacak hasarlardan korursunuz.

CAM/BOYA
KORUMA FiLMi

Yolculuğunuz boyunca zemin şartları ve lastiklerden kaynaklanan gürültüye maruz kalırsınız. Fiat araç 
altı izolasyon hizmeti sayesinde yoldan kaynaklanan sesler azalır, sürüş keyfiniz artar. Üstelik araç altı 
yıpranmasını geciktirerek aracınıza ek bir koruma sağlar.ARAÇ ALTI 

İZOLASYON 

Mini Onarım Hizmeti ile Fiat’ınızın kaportasında, boyasında ve plastik parçalarında oluşan küçük 
çaplı hasarlar düşük fiyatlarla onarılır, aracınızın orijinalliği korunur.

Nerede olursanız olun, 365 gün 24 saat yanınızdayız. Aracınızda herhangi bir sorun ile 
karşılaştığınızda tek yapmanız gereken Acil Servis hattımızı arayarak operatöre bulunduğunuz 
yeri bildirmektir.

Akaryakıtınızı sürekli olarak Opet istasyonlarından alın, akaryakıttan kaynaklanabilecek hasarlara 
karşı onarım maliyetleri size yansımasın.

Fiat’ta otomobilinizi servise bıraktığınızda araçsız kalmazsınız. Yedek araç temini için çok sayıda 
formalite ile uğraşmak zorunda kalmadan, Fiat’ın uygun fiyat ile sağlayacağı özel yedek aracınız 
size eşlik eder, aracınızın yokluğunu hissettirmez.

Uzatılmış Garanti hizmeti; ister yeni satın aldığınız ister kullanmakta olduğunuz mevcut Fiat 
aracınızın garantisini çok cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile uzatabilmenizi sağlayan bir 
hizmettir.

Fiat marka araçlara özel bu ürün ile aracınızda cam dahil oluşabilecek tüm hasarların Fiat Yetkili 
Servisleri’nde ve orijinal parça kullanılarak onarılmasını garanti altına alırsınız. Kasko kapsamında 
alacağınız hizmetlerde servis önceliği sağlanır ve düşük maliyetli işlemlerde eksper tayin edilmeksizin 
onarıma başlanır.

www.otoeksper.com.tr

Müşteri memnuniyetini ve tam hizmet esasını ilke edinen Otoeksper ile 2. el araçlara zahmetsizce sahip olur, Otoeksper güvencesi taşıyan araçların keyfini çıkarırsınız. Otoeksper 
bayilerinde; motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz işleminden geçirilmiş olan 2. 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. Otoeksper bayilerinde sunulan hizmetler: Ekspertiz: Motorundan kaportasına kadar titizlikle 
kontrolü yapılmış araç satışı. Takas: Her marka binek ve hafif ticari araç için takas imkanı. Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkanı. 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.

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 hemen 
belirleyip en az evrak ve imza garantisi ile işlemlerinizi başlatabiliyorsunuz. Duruma göre aracınızın anahtar teslim fiyatının %100’üne varan kefilsiz kredi kullanma imkanınız var. İkinci el araç 
alımlarınızda ise 8 yıla kadar her marka araca 36 ay vadeli kredi olanağı sunuluyor.
Hepsi kendi alanında uzman dinamik kadrosuyla tüm operasyonunu 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.

Fiat Oto Koruma hizmeti sayesinde antibakteriyel araç içi temizlik ve koruma ile arabanızda hijyen 
sağlarsınız. Aracınızın boya parlatma, koruma ve çizik giderme işlemlerini yaptırabilir, motor 
temizleme ve parlatma işlemleriyle aracınızı ilk günkü parlaklık ve görünümüne kavuşturursunuz.

Yılın 365 günü Türkiye’nin her yerinden 444 22 55 no’lu telefonu arayıp, araçlarımız, hizmetlerimiz 
ve bayi ağımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Fiat Yol Yardım Ekstra ile Acil Yol Yardım hizmetinizi 1yıl daha uzatabilirsiniz. Böylece 
yolculuklarınızda karşılaşma ihtimaliniz olan tüm olumsuzluklara karşı güvence altına alınmış 
olursunuz.

FIAT yetkili servislerinin montaj ve bakım güvencesi ile gerçekleştiren LPG dönüşümünden sonra 
aracınızın “3 yıl / 150.000 km” garantisi devam eder. LPG kiti dönüşüm operasyonları FIAT yetkili 
servislerinde FIAT garantisi altında gerçekleştirilir. LPG kitine ait bakım ve onarım işlemleriniz için 
de FIAT yetkili servisleri sizlere en iyi hizmeti verir.

LPG

Far camının dış yüzeyi, zamanla farın ısısından ve güneş ışınlarından dolayı oksitlenme yapar ve 
farın dış yüzeyinde zar gibi bir renk solması ve matlaşma oluşur. Far Temizleme Hizmeti ile matlaşan, 
sararan ve çizilen far camları orjinal görünümüne kavuşturulmaktadır. Bu sayede hem estetik bir 
görünüm hem de net bir aydınlatma sağlanır. 

FAR 
PARLATMA

2. el araç alım ve satım sürecindeki ekspertiz kontrolünü profesyonel şekilde karşılar. Fiat 
servislerinde yapılan kontroller sonucunda aracın dış görünümü, fren sistemi, elektrik sistemi, 
direksiyon sistemi, sıvı kontrolleri, görüş alanı, motor ve diğer kritik noktalar hakkında detaylı bir 
rapor sunulur.

 
EKSPERTiZ

TEKNİK ÖZELLİKLER

*Yüklenmemiş     
** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi ve emisyon verileri,  test değerlerine göre farklılık gösterebilir.  
  

Motor 1.4 16V Turbo Multiair DCT 1.6 16V MultiJet II DCT
Yakıt tipi Kurşunsuz benzin (95 oktan) Dizel (EN 590)

Silindir sayısı 4 4
Valf sayısı 16 16
Ekzantrik Tipi SOHC DOHC
Çap x strok 72 x 84 79,5 x 80,5
Silindir hacimi 1.368 1.598
Sıkıştırma oranı 10 : 1 16,5 : 1
Maksimum güç (bg (kW) / d/d) 140 (103) / 5.000 120 (88) / 3.750
Maksimum tork (Nm / d/d) 230 / 1.750 320 / 1.750
Yakıt besleme MPI, MultiAir II elektrohidrolik değişken subap zamanlama sistemi, turbo MultiJet II, ortak yollu 1.600 bar dizel enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo
Emisyon Seviyesi Euro 6

Direksiyon Sistemi
Direksiyon tipi Elektrikli dualdrive
Dönüş çapı 11,05 m

Frenler
Ön (Çap / Tip) 281 mm / hava kanallı disk
Arka (Çap / Tip) 278 mm / disk

Süspansiyon Sistemi
Ön MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü 
Arka MacPherson tipi, tam bağımsız, teleskopik amortisörlü 

Aktarma
Çekiş Önden
Vites sayısı 6 ileri + 1 geri
Şanzıman tipi / ailesi Kuru tip çift kavramalı yarı otomatik / C635

Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm) 2.570
Ön / Arka iz genişliği (mm) 1.545 / 1.545
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) 4.273 / 1.796 / 1.608
Baş mesafesi (ön / arka) (mm) 993 / 961
Diz mesafesi (ön / arka) (mm) 932 / 883
Omuz genişliği (ön / arka) (mm) 1.380 / 1.340
Oturma alanı genişliği (ön / arka) (mm) 1.355 / 1.330
Yaklaşma açısı 19,4°
Uzaklaşma açısı 22,1°
Karın açısı 16,8°
Yerden yükseklik (mm) 162
Römork çekme kapasitesi (frenli / frensiz) (kg) 1.200 /  600 900/600
Bagaj kapasitesi (lastik tamir kiti ile) (L) 350
Boş ağırlık (kg) 1.320
Yakıt deposu hacmi (L) 48

Performans
Azami hız (km/s) 190 186
0-100 km/s hızlanma (sn) 9,8 10,5


