
Fiat’ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri 
web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi 
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DOBLÒ
Karizmatik tasarımı,

üstün teknolojisi ve

yüksek performansıyla 

sağlam tercih.



Karşınızda Türkiye’nin en çok tercih edilen ticari aracı Doblò.

Sağlam tercih 
Doblò.



En iyisi olmak için çalışıyorsan görünüşün de öyle olmalı. 

Modern tasarımlı ön ızgarası, tamponları, inceltilmiş eğimli tavanına uyumlu kaputu, 

yenilenen farları ve arka stop lambalarıyla Doblò şimdi daha da karizmatik. 

Keskin hatlı ön tasarımı ve belirgin çizgileri gücünü ve sağlamlığını yansıtırken, 

geniş camlı iç dizaynı aydınlık hissi vererek sürüş konforunu artırıyor.

Çok ama çok farklı! Doblò’yu görür görmez, ona neden “Yeni nesil” 

dediklerini hemen anladım. Yıllardır Doblò kullanırım, çok da memnunum, 

ama bu Doblò içiyle dışıyla gerçekten bambaşka olmuş! { {
Ahmet Gür / Avizeci / 41

GÖZALICI TASARIM



Hangi birinden bahsedeyim ki! Dışı ayrı güzel ama ben daha çok içine 

bayıldım. Sadece ben değil, evdeki herkes! 

Biz kalabalık bir aileyiz. Herkesi memnun etmek kolay değil. 

Bütün aile üzerinde anlaştığımız tek konu Doblò oldu!

GENİŞ İÇ HACİM

{ {
Kemal Şahin / Serbest Meslek / 38

7 koltuk seçeneği Panorama versiyonlarda sunulmaktadır.

GENİŞ İÇ HACİM

İster yükle doldurun ister ailenizle birlikte gezmeye gidin. Doblò’da değer verdiğiniz her 

şey için yer var. Geniş iç hacmi, yükleme kolaylığı sunan formu ve ergonomik kapı kolları ile 

Doblò'nun her noktasına erişmek son derece kolay.

Hayatı genişleten boyutlar
Size, ailenize, arkadaşlarınıza ve işinize yetecek kadar alan Doblò’da. 

Katlanabilir üçüncü sıra koltukları ve 7 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi ile 

yolculuklarınız daima kalabalık. Doblò, 790 litreden 4 bin litreye kadar değişen bagaj hacmi, 

katlanabilir ikinci ve üçüncü sıra koltuklarıyla size yaratıcı kullanım alanları sağlıyor.



Deri Direksiyon ve Ön Konsol
Kontrolü daima elinde tutmak önemlidir. Deri direksiyonu, ergonomik ön paneli, 

gösterge paneli grafikleri, kapı panelleri ve kaplamalarıyla Doblò’da 

direksiyonun başına geçmek gerçek bir ayrıcalık. 

Daha fazla saklama alanı, dikey doğrultuda genişletilmiş havalandırma kanalları ve otomatik 

klimasıyla Doblò’yla her yolculuk gerçek bir keyif. Bende bir tane de binek otomobil vardı. Hafta sonu gezmelere onunla 

gidiyorduk önceden. Doblò’yu alır almaz yaptığım ilk iş ötekini 

satmak oldu. Şu direksiyonun, ön panelin tasarımına bakın. 

Hangi binek otomobilde var bu güzellik, bu konfor?{ {
Serkan Gündoğar / Tekstil / 45



KONFOR VE TEKNOLOJİ

Çocuk Aynası
Doblò’nun içindeyken gözünüz arkada kalmaz. 

 Doblò’nun çocuk aynasıyla arka koltuğun kontrolü sizde.

Konfor, ticaretin olmazsa olmazı. Dokunmatik ekranlı multimedya sistemi,

çocuk aynası ve elektrikli camlar ile Doblò’da teknoloji ve konfor bir arada.

Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi
Doblò’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 inç renkli dokunmatik 

ekranla entegre navigasyon sistemi içeren multimedya sistemi sayesinde 

keyfiniz yerinde. 

* AUX girişi TR pazarı araçlarında bulunmamaktadır.

Ailece her yolculuğumuz Doblò’nun multimedya sistemi ile 

bayağı keyifli geçiyor. Hanım başka eğleniyor, çocuklar başka... 

Biz Doblò’ya bayıldık!{ {
Haluk Tan / Tesisatçı / 38

KONFOR VE TEKNOLOJİ



AİLENİZ İÇİN GÜVENLİK

Ailenizin güvenliğinden daha önemli ne olabilir? 
Doblò, kazandırdığı kusursuz dengeyle sınıfında tek olan Bi-Link tam bağımsız 

arka süspansiyonuyla her tür yol koşulunda mükemmel konfor ve yol tutuşu 

sunuyor. EBD'li ABS fren sistemi ve yokuşlarda kaymayı önleyen Hillholder 

sistemli Dinamik Denge Kontrolü (ESC) gibi ileri teknolojik donanımlara sahip 

Doblò ile ailenizin her yolculuğu güvenli ve huzurlu.

Ayrıca Doblò, maksimum güvenlik için güçlendirilmiş gövdesi ve 

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

yastıkları ile artık çok daha güvenli.

AİLENİZ İÇİN GÜVENLİK

Baba olan iyi bilir. Öyle her araca güvenip çoluk çocuğu bindiremiyorsun. 

Doblò şimdi eskisinden de sağlam ya... Konforlu da... Kafam rahat!{ {
Ahmet Ak / Marangoz / 52

Bi-Link

Süspansiyon

Sınıfında

Tek!



Dükkâna yük taşıyın, çocuğu okula bırakın, eşinizle 

alışverişe çıkın... Doblò'nun yüksek performansı 

ve dayanıklılığıyla benzersiz Multijet motorları 

sayesinde tüm yükünüzü zahmetsizce taşıyın.

Bizim çalışma tempomuza ayak uyduracak bir araç 

varsa o da Doblò’dur. 120 beygirlik yeni motoruyla 

şimdi en güçlü, en atak o. Daha ne olsun?     { {
Nurettin Saydam / Dekoratör / 34

YÜKSEK PERFORMANS

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

1.3 95 HP MULTIJET
Silindir Hacmi (cc): 1248
Euro 6D
Maksimum Güç (hp-d/d): 95-3750
Maksimum Tork (Nm-d/d): 200-1500

1.6 105 HP MULTIJET
Silindir Hacmi (cc): 1598
Euro 6D
Maksimum Güç (hp-d/d):105-4000
Maksimum Tork (Nm-d/d): 300 - 1750

SINIFININ 

EN YÜKSEK 

TORKU

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.



Baba, arkadaş... Doblò, size kolayca ayak uydurabilecek şekilde tasarlandı. 

Dört farklı donanımı, özel paketleri ve kişiselleştirilebilir 

aksesuarları sayesinde Doblò, tam istediğiniz gibi bir yol arkadaşı.

Doblò’nun Easy, Safeline, Premio ve Premio Plus donanım alternatifleriyle 

tarzınızı yansıtın. Standart ve Maxi gövde tipi seçenekleriyle de alanınızı 

istediğiniz boyutlarda yaratın.

İki farklı yüksekliğe ayarlanabilen sert bagaj örtüsü

Üstelik 70 kg taşıma kapasitesiyle sınıfında tek!

Geniş açılabilen sürgülü arka kapılar

Gün oluyor evimden çok arabamda vakit geçiyorum. O yüzden aracımın 

içinin benim için keyif verici olması lazım. Bu bakımdan ben 

Doblò’yu çok beğendim.{ {
Selçuk Mert / Satış Sorumlusu / 25 



Doblò’nun en sevdiğim yanı her şeyin çok ince düşünülmüş olması. 

İsteyebileceğim her şey onda var. Fiat’ın ellerine sağlık.

Doblò’nun 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.

Krom yan basamak ve krom arka korumaLED gündüz farları Krom sis farı çerçevesi

{ {
Kemal Numanoğlu / Esnaf / 45

SAĞLAM BiR 
OH DENSiN! SAĞLAM AKSESUARLAR

Yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşmak 

size iyi gelecek. Premio donanımına ilave bir paket 

olarak sunulan Fiat Doblò Trekking üstün yol tutuş 

performansıyla şehir ve iş hayatının hareketliliğinden 

kaçmak isteyenler için birebir.  

Sevdiklerinizle ister pikniğe gidin ister kampa... 

Fiat Doblò Trekking, doğanın tadını tam anlamıyla 

çıkarabilmeniz için tasarlandı. 

16” 4 mevsim lastikler

Yan kapı üzerinde özel Trekking logosu

Trekking paketle sunulan özel tasarlanmış Trekking logosu, 

elmas kesimli alajım jantları ve ön-arka tampon korumaları 

Doblò'nun sahip olduğu karizmatik estetiği daha da güçlendiriyor.

Özgür ruhlu, sağlam insanlara hitap eden Fiat Doblò Trekking’in 

en önemli özelliği ise Traction Plus Sistemi. 30 km/saatin altında 

Traction Plus tuşu ile devreye giren sistem kum, çamur ve kar gibi 

nedenlerle kayganlaşmış yollarda çekişi ön tekerlekler arasında 

dengeleyerek yola standart bir araca göre çok daha fazla tutunma 

sağlar. Standart olarak sunulan 4 mevsim lastikleri de onun üstün 

yol tutuş performansını artıran en önemli yardımcıları.



Renkler

PASTEL RENKLER

METALİK RENKLER

722 İnci Grisi 293 Lal Kırmızı 717 Akdeniz Mavisi 

249 Beyaz

695 Kurşun Gri 612 Mistik Gri 632 Metalik Siyah 444 Bronz Kahve

İç Döşeme
Ticaretin makam koltuğu bu. Doblò’nun yenilenen iç döşemeleriyle size layık 

konforu ve şıklığı yakalayacaksınız.

Pin Gri Pin KırmızıPin Kırmızı Antalya BejiAntalya Beji

Antrasit GriAntrasit GriAntrasit Gri

● : Alınabilir  - : Alınamaz

Damier KahvesiDamier Kahvesi

DOBLÒ COMBI DOBLÒ PANORAMA
GÖVDE  EASY SAFELINE PREMIO PREMIO PLUS EASY LOUNGE

KONSOL RENGİ SİYAH SAFELINE GRİ BODRUM KAHVESİ BEJ EASY GRİ BEJ

KOLTUK KUMAŞI RENGİ PİN GRİ PİN 
KIRMIZI PİN GRİ DAMIER KAHVESİ KUM GRİ EASY GRİ ANTALYA BEJİ

DIŞ RENK KODU PASTEL DIŞ RENKLER

249 Beyaz ● ● ● ● ● ● ●

DIŞ RENK KODU METALİK DIŞ RENKLER 

722 İnci Grisi ● - ● ● ● - -

717 Akdeniz Mavisi ● - ● ● ● - -

293 Lal Kırmızı ● ● ● ● ● ● ●
695 Kurşun Gri ● ● ● ● ● ● ●
612 Mistik Gri ● ● ● - ● ● ●
632 Metalik Siyah ● ● ● ● ● - -

444 Bronz Kahve ● - ● ● ● ● ●



Teknik Özellikler Donanımlar
Motor 1.3 95 HP MULTIJET 1.6 105 HP MULTIJET 1.6 120 HP MULTIJET
Silindir adedi ve yerleşimi 4, Tek sıra, önde enlemesine

Silindir hacmi (cc) 1248 1598 1598

Emisyon seviyesi Euro6d Euro6d Euro6d 

Sıkıştırma oranı 17,6 : 1 16.5 :1 16.5 :1

Maksimum güç hp -d/d 95-3750 105-4000 120 - 3750

Maksimum tork Nm - d/d 200-1500 300-1750 320-1750

Yakıt Euro Dizel Euro Dizel Euro Dizel

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

Ateşleme Sıkışmalı

Çap x strok (mm) 69,6 X 82 79,5X80,5 79,5 X 80,5

Güç aktarımı

Çekiş sistemi Önden

Vites kutusu 5 + geri 6 + geri 6 + geri

Elektrik sistemi (12V)

Akü kapasitesi (Amper - saat) 50 60 60

Direksiyon

Sistem Kramayer kumandalık hidrolik

Asgari dönüş daire çapı (m)

Frenler

Ön: ø (mm) D 284 D 284 / D305 (7 koltuklu ve maxi) D 284 / D305 (7 koltuklu ve maxi)

Arka: ø (mm) T 254 T 254 T 254

Servofren: ø 10" 10" 10"

Süspansiyon

Ön Bağımsız Mac Pherson

Arka Bi-link tam bağımsız, helezyon yay ve denge çubuğu

Boyutlar

Aks mesafesi (mm) 2755/3105 Maxi 2755/3105 Maxi 2755/3105 Maxi

Uzunluk (mm) 4406/4756 Maxi 4406/4756 Maxi 4406/4756 Maxi

Genişlik (mm) 1832 1832 1832

Yükseklik (mm) (yüksüz)* 1845/1880 Maxi 1845/1880 Maxi 1845/1880 Maxi

Bagaj kapasitesi- koltuklar dik (litre) 790/1050 Maxi 790/1050 Maxi 790/1050 Maxi
Bagaj kapasitesi - koltuklar 
katlandığında (litre) 3200/4000 Maxi 3200/4000 Maxi 3200/4000 Maxi

Ağırlıklar

Boş ağırlık (kg)* 1380/1430 Maxi Combi: 1420 / 1470 Maxi
Panorama:  1430 / 1525 Maxi

Combi: 1420 / 1470 Maxi 
Panorama:  1430 / 1525 Maxi

Azami yüklü ağırlık (kg) 2090/2230 Maxi 2130 / 2270 Maxi 2130 / 2270 Maxi

İstiap haddi (kg)**** 710 / 800 (Maxi)
Combi: 710 / 800 (Maxi)

Panorama: 4 yolcu + 
453 kg

Combi: 710 / 800 (Maxi)
Panorama: 4 yolcu +

453 kg
Maksimum römork kapasitesi (kg)
(frenli / frensiz) 1000/500 1300/500 1300/500

Performans

Azami hız (km/saat) 160 186 172-156

Hızlanma (s) 0-100 km 14,9 13,6 13,4
Yakıt tüketimi (şehirlerarası /şehiriçi/
karışık) (lt/100 km)** 7,0/5,4/6,0 7,8/6,0/6,6 Combi: 7,8/6,0/6,6

Panorama: 6,9-7,5/5,7-5,1/6,1-6,0

CO2 salımı (g/km) 185/142/158  205/158/175
Combi: 205/158/175 

Panorama: 183-199/150-134/162-
158

Lastikler*** 195/60 R 16 C 99T 195/60 R 16 C 99T 195/60 R 16 C 99T

AdBlue Deposu (litre) 14 14 14

Yakıt deposu (litre) 60 60 60

DOBLÒ COMBI DOBLÒ PANORAMA

EASY SAFELINE PREMIO PREMIO PLUS EASY LOUNGE 5 
KOLTUK

LOUNGE 7 
KOLTUK

Tasarım ve Stil

Siyah yan koruma çıtaları            S S S - S S -

Piano Black yan koruma çıtaları            - - - S - - -

Arka kapı üzeri gövde rengi süs çıtası - - S S - - -

Tavan rayları A SP S (Black) S (Premio Black) Fonksiyonel 
Paket S S

Gövde rengi ön ve arka tampon            - S S S S S S

Trekking yan çıtalar, gri tavan rayı  ve Trekking Logosu - - Trekking Paket* - - - -

Trekking ön ve arka tampon koruma - - Trekking Paket* - - - -

Gövde rengi dış dikiz aynaları             - S S S - S S

Siyah kapı kolları            S S S - S S S

Piano Black kapı kolları            - - - S - - -

Karartılmış arka camlar              - SP S S - S S

Tam boy jant kapağı            S - - - S - -

15” lastik S - - - - - -

16” lastik***** - S S S S S S

16" 4 mevsim lastik Trekking Paket* - - -

16” Safeline alaşım jantlar          - S - - S S S

16" Premio Plus özel alaşım jantlar - - - S - - -

16" Premio özel elmas kesim alaşım jantlar - - S - - - -

Deri direksiyon simidi, vites topuzu, el freni körüğü - - S S - S S

Metalik boya O O O O O O O

Deri direksiyon simidi, vites topuzu, el freni körüğü - - S S - - S

Metalik boya O O O O O O O

Konfor ve Fonksiyonellik

Elektrikli ön camlar            S S S S S S S

Elektrikli arka camlar - O  /  SP S S - S S

Kilitli torpido gözü                  S S S S S S S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit            S S S S S S S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon            S S S S S S S

Hidrolik direksiyon            S S S S S S S

Yolcu ve sürücü tarafı sürgülü yan kapılar            S S S S S S S

Yukarı açılır arka kapı            S S S S S S S

Sırt ayarlı yolcu ve sürücü koltuğu            S S S S S S S

Isıtmalı sürücü&yolcu koltuğu - - - S - - -

Çift parçalı katlanabilir arka koltuk S S S S S S S

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları                  S S S S S S S

Elektrikli katlanan dış dikiz aynaları                  - - - S - S S

Manuel klima                  S S - - S - -

Otomatik klima - - S S - S S

7 koltuk seçeneği - - - - 7 Koltuk Paketi - S

3. sıra kelebek cam - - - - 7 Koltuk Paketi - S

Perde tipi bagaj örtüsü S - - - S - S

İki kademeli kullanılabilen sert bagaj örtüsü***                              - S S S - S -

Çocuk aynası - - - S - S S

Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı          - S S S - S S

Far yıkama - - Trekking Paket* - - - -

Yağmur sensörü - - GP S - Teknoloji Paketi Teknoloji Paketi

Far sensörü - - GP S - Teknoloji Paketi Teknoloji Paketi

Hız sabitleme sistemi (Cruise Control) - KP S S - S S

Dış sıcaklık sensörü             S S S S S S S

Yüksek tavan**** - - - - - - -

Ön eşya tavan rafı S S S S S S S

Arka koltuk - Şarj amaçlı USB girişi - KP S S - Teknoloji Paketi Teknoloji Paketi

Bagaj bölümünde 12V priz                  S S S S S S S

Türkçe yol bilgisayarı                  S S S S S S S

Follow Me Home refakatçi aydınlatma sistemi                  S S S S S S S

Fiat CODE (Immobilizer)                  S S S S S S S
*  Sürücü dahil.  
** Yakıt tüketim değerleri, 93/116 EC standartlarına göre şehiriçi ve şehirdışı ortalama değerlerdir. Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, donanımlar, aksesuarlar, otomobildeki yük, portbagaj, 
otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek yakıt tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir.  
*** Doblò Combi Easy kısa gövde tipinde 15'' lastik sunulmaktadır.  
**** 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.   



Donanımlar
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.

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 imkânınız 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.

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 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 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.

www.otoeksper.com.tr

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.

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.

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 
İzolasyon 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.

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

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

Fiat Yetkili Servislerinde, araçlarını aynı gün içinde 
teslim alamayan mekanik işlem yaptıran bireysel 
müşterilerimize ücretsiz yedek araç hizmeti!

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 Servislerinde ve orijinal 
parça kullanılarak onarılmasını garanti altına alırsınız. 
Kasko kapsamında alacağınız hizmetlerde servis önceliği 
sağlanır ve düşük maliyetli işlemlerde eksper tayin 
edilmeksizin onarıma başlanır.

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

İkinci 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

LPG

FIAT Yetkili Servislerinin montaj ve bakım güvencesi ile gerçekleştirilen 
LPG dönüşümünden sonra aracınızın periyodik bakımlarını Fiat Yetkili 
Servislerinde yaptırdığınız sürece aracınızın “3 yıl / 150.000 km” garantisi 
devam eder. LPG kiti dönüşüm operasyonları Fiat tarafından yetkilendirilmiş 
servislerde Fiat garantisi altında gerçekleştirilir. LPG kitine ait bakım ve 
onarım işlemleriniz için de Fiat Yetkili Servisleri sizlere en iyi hizmeti verir.

* Trekking Paket sadece Premio versiyonda ve 1.6 Mjet motor ile alınabilir, 1.3 Mjet ve 1.4 Fire motor ile alınamaz.    
** 7 Koltuk Paketi, Maxi gövde seçeneğinde sunulmamaktadır.      
*** Maxi ve 7 koltuk gövde seçeneğinde Sert Bagaj Örtüsü sunulmamaktadır, Perde Tipi Bagaj Örtüsü standart olarak sunulmaktadır.    
**** Yüksek Tavan Paketi Maxi gövde seçeneğinde sunulmamaktadır. 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.    
***** Combi Easy versiyonun Maxi gövde tipinde 16'' lastik standart olarak sunulmaktadır.    
****** Traction Plus  30 km/saat ‘in altındaki hızlarda devreye giren kum, çamur  ve kar gibi kaygan yollarda çekişi ön tekerlekler arasında dengeleyerek yola standart bir araca  göre 
çok daha fazla tutunmayı sağlayan sistemdir.     
      
      

S : Standart

O : Opsiyon  

A : Aksesuar 

- : Alınamaz 

KP : Konfor Paketi 

GP : Görüş Paketi 

SP : Stil Paket      

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.

Basım tarihi : Kasım 2019

DOBLÒ COMBI DOBLÒ PANORAMA

EASY SAFELINE PREMIO PREMIO PLUS EASY LOUNGE 5 
KOLTUK

LOUNGE 7 
KOLTUK

Tasarım ve Stil

ABS ve EBD (Elektronik Fren Dağıtım Sistemi)                  S S S S S S S

ESC (Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi) S S S S S S S

ESP (Elektronik Stabilite Programı) S S S S S S S

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi) S S S S S S S

MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi) S S S S S S S

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) S S S S S S S

Traction Plus&Motor Alt Muhafaza - - Trekking Paket* - - - -

Sürücü ön hava yastığı                  S S S S S S S

Yolcu ön hava yastığı   O S S S S S S

Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları - - - S - S S

Arka koltukta üç adet yükseklik ayarlı baş dayanağı                  S S S S S S S

Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları S S S

Tam boy sac stepne                  S S S S S S S

Geri görüş kamerası - - GP S - Teknoloji Paketi Teknoloji Paketi

Arka tamponda sesli park yardım sistemi - KP S S Fonksiyonel 
Paket S S

Ön sis farları                 - S S S S S S

Lastik Basınç Sensörü - TPMS - - - - S S S

Müzik Sistemi

Radyo MP3, USB ve Bluetooth® S S - - S S S

5'' Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi 
(Uconnect: Radyo, MP3 Çalar, USB, Bluetooth Bağlantısı 
ile Sesli Komut özellikli)

- - S S - Teknoloji Paketi Teknoloji Paketi

Navigasyon (Türkiye Haritalı Uconnect ) - - O O - - -

Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda 
düğmeleri - S S S - S S


