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EGEA STATION WAGON

TASARIMIYLA EZBER BOZAN
YENİ FIAT EGEA STATION WAGON
Bir station wagon, tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan geniş iç hacminin yanı sıra alışılmışın dışında bir tasarıma sahip
olabilir mi? Eğer söz konusu Fiat Egea ise elbette olur. Ezber bozan Fiat Egea ailesi, Egea Station Wagon’un gelmesiyle
tamamlandı. Şimdi ezber bozma sırası onda.
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BİR STATION WAGON
BU KADAR MI GÖZ ALICI OLUR?
FIAT EGEA İSE OLUR.
Sportif tasarım… Göz alıcı LED farlar… Aerodinamik tavan formu… Dinamik yan çizgiler… Her detayına işlemiş
Fiat Egea ruhu… Hangi açıdan bakarsanız bakın, Yeni Fiat Egea Station Wagon sınıfında ezber bozan bir görünüşe
sahip.

EGEA STATION WAGON
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EGEA STATION WAGON

Bagaj zeminini tek elinizle en alt seviyeye indirerek bagaj alanınızın
yüksekliğini en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Bagaj alanınızın enini
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Bagaj perdesini sadece tek elinizi kullanarak kolaylıkla kaldırabilirsiniz.

TAŞIYACAĞINIZ ÇOK MU EŞYA VAR?
SORUN YOK.
Ailenizle uzun bir tatile mi çıkacaksınız ya da birkaç arkadaş şehir dışında kamp mı yapacaksınız? Çok şanslısınız.
Çünkü Yeni Fiat Egea Station Wagon, 550 litreye varan* bagaj kapasitesine sahip. İhtiyacınıza göre ayarlanabilir bagajına,
ne kadar çok eşya sığdığını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız.
Yeni Fiat Egea Station Wagon bir aile otomobilinden beklenen pek çok farklı özelliği barındıran bir iç tasarımla size ve
yolcularınıza unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Kaldırdığınız bagaj perdesini bagaj zemini altında saklayabilirsiniz.

* Lastik tamir kiti ile
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EGEA STATION WAGON

AKILLI ÇÖZÜMLERİYLE
TÜM BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILIYOR.
7” Dokunmatik Ekranlı Uconnect™ Multimedya Sistemi ve Apple Car Play özelliğiyle Egea Station Wagon sadece tasarımıyla değil,
sunduğu akıllı çözümlerle de heyecan verici... Tüm kontrol tuşlarını parmağınızın ucuna taşıyan ergonomik tasarımı, sürücü koltuğuna
oturduğunuz anda kontrolün sizde olduğunu net olarak ortaya koyacak.

7’’ Uconnect Dokunmatik Ekran
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PERFORMANSI AİLEDEN GELİYOR.
Ezber bozan Fiat Egea ailesinin verimli ve performanslı motorları Egea Station Wagon’da da var. Benzinli ve ikinci nesil Multijet dizel
motor seçenekleri, her tür güç arayışına karşılık vermenin yanı sıra düşük yakıt tüketimiyle de ezber bozuyor. Kesintisiz sürüş keyfi
sunan çift kavramalı DCT ve 6 ileri otomatik vites seçenekleriyse yolculuklarınızı unutulmaz bir deneyime dönüştürecek.

EGEA STATION WAGON
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EGEA STATION WAGON

EZBER BOZMAK İÇİN
STANDARTLARI YÜKSELTMEK GEREK.
Ön, yan ve perde hava yastıkları, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Park Sensörü, Yağmur Sensörü ve Far Sensörü… Tamamı sizi güvende hissettirecek,
hayatınızı kolaylaştıracak teknolojiler. Ancak sıra fark yaratmaya gelince Egea Station Wagon, sınıfında ilk kez standart olarak sunulan Adaptif Hız
Sabitleme Sistemi ve Otomatik Acil Durum Freni gibi güvenlik özellikleriyle ezberleri bozuyor. Çünkü onun için öncelik, sizin ve ailenizin güvenliği…
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695
KURŞUN GRİ
METALİK

716
ALEV KIRMIZISI
METALİK

717
AKDENİZ MAVİSİ
METALİK

16’’ Alaşımlı Jant

16’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jant

17’’ Elmas Kesim Alaşımlı Jant
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ROCK SİYAHI
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722
İNCİ BEJİ
METALİK
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FIAT EGEA STATION WAGON DONANIM
GÜVENLİK

URBAN PLUS

LOUNGE 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 Programı)

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

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

Immobilizer

S

S

Çarpışma Riski Uyarı Sistemi

S

S

Otomatik acil durum freni

S

S

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi

S

S

Viraj içi aydınlatmalı ön sis farları

S

S

Geri görüş kamerası

-

S

Ön paspaslar

S

S

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu

S

S

3. arka kafalık

S

S

Eşya gözlü ön kolçak

S

S

Asimetrik katlanabilen arka koltuklar

S

S

Hız sabitleme sistemi

S

S

Hız sınırlama sistemi

S

S

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu

S

S

Park sensörü

S

S

Karanlık sensörü

-

S

Yağmur sensörü

-

S

Otomatik kararan iç dikiz aynası

-

S

Sürücü koltuğu elektrik ayarlı bel desteği

-

S

Arka kolçak

-

S

Yolcu koltuğu yükseklik ayarı

-

S

Deri döşeme

-

DP

Isıtmalı ön koltuklar

-

DP

Isıtmalı ön koltuklar

-

DP

Uconnect™ VP2 radyo/MP3 çalar ve 5'' dokunmatik
ekran

S

-

Uconnect™ VP2 radyo/MP3 çalar ve 7'' dokunmatik
tablet ekran

-

S

Bluetooth bağlantısı

S

S

SES SİSTEMİ

USB & Aux-in soketleri

S

S

Krom kapı kolları

S

S

6 hoparlör (220 W)

S

S

Gövde rengi tamponlar

S

S

Entegre navigasyon

-

NP

Apple Car Play

-

NP

TASARIM VE STİL

Gövde rengi yan aynalar

S

S

Krom ön panjur

S

S

Krom ön panjur altı çıtası

S

S

LED gündüz farları

S

S

Tavan rayları

S

S

Krom cam çıtası

-

S
S

Karartılmış arka camlar

-

16'' alaşımlı jantlar (205/55 R16)

S

-

16'' elmas kesim alaşımlı jantlar (205/55 R16)*

-

S

17'' elmas kesim alaşımlı jantlar (225/45 R17)**

-

S

S

S

KONFOR VE FONKSİYONELLİK
City fonksiyonlu elektrikli direksiyon
Otomatik klima

S

S

Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar

S

S

Elektrikli ön ve arka camlar

S

S

3,5'' TFT ekranlı yol bilgisayarı

S

S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

S

S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

S

S

Eve kadar takip sistemli farlar

S

S

Fonksiyonel direksiyon

S

S

Stepne (195/65 R15)

S

S

Ön emniyet kemerleri yükseklik ayarı

S

S

* 1.6 E-Torq 110 HP AT6 motor seçeneklerinde sunulmaktadır.
** 1.4 T-Jet 120 HP ve 1.6 MultiJet 120 HP motor seçeneklerinde sunulmaktadır.
S: Standart
DP: Deri paketi
NP: Navigasyon paketi
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FIAT EGEA STATION WAGON TEKNİK ÖZELLİKLER
Motor
Yakıt tipi

1.6 E-Torq AT6

Silindir hacmi (cc)
Sıkıştırma oranı
Maksimum güç (bg (kW)/dd)
Maksimum tork (Nm/dd)
Yakıt besleme

Dizel (EN 590)
4

Valf sayısı
ÇapxStrok (mmxmm)

1.6 Multijet II DCT

Kurşunsuz benzin (95 oktan)

Silindir sayısı
Ekzantrik tipi

1.6 Multijet II

FIAT HİZMETLER

16
SOHC
77 x 85,8

79,5 x 80,5

1.598

1.598

1.598

16,5 : 1

16,5 : 1

110 (81) / 5.500

120 (88) / 3.750

120 (88) / 3.750

152 / 4.500

320 / 1.750

320 / 1.750

Emisyon sınıfı

MultiJet II ortak yollu 1.600 bar enjeksiyon sistemi, değişken geometrili turbo, start & stop

Direksiyon tipi

Elektrikli Dualdrive

Dönüş çapı (m)

10,9w

Frenler
284 x 22 / Disk

Arka çap (mmxmm)/Tip

281 x 26 / Disk

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’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.

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

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.

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

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

264 x 10 / Disk
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.

Süspansiyon Sistemi
Ön

MacPherson

Arka

Yarı Bağımsız

Aktarma
Çekiş

TELEPATHY

Önden

Vites tipi

Tam Otomatik

Manuel

Çift Kavramalı Otomatik

Vites sayısı

6 ileri + 1 geri

6 ileri + 1 geri

6 ileri + 1 geri

FAR
PARLATMA

Ölçüler ve Ağırlık*
Dingil mesafesi (mm)

2.638

Ön/Arka iz genişliği (mm)

1.542 / 1.543

Uzunluk/Genişlik/Yükseklik (mm)

4.571 / 1.792 / 1.514

Bagaj kapasitesi (lt)
Boş ağırlık (kg)

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.

Euro 6

Direksiyon Sistemi

Ön çap (mmxmm)/Tip

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.

DOHC
79,5 x 80,5

11,1 : 1

MPI

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.

ARAÇ ALTI
İZOLASYON

550 (Lastik tamir kiti ile) / 530 (Stepne ile)
1.320

Yakıt deposu hacmi (lt)

1.320

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
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.

1.350

Performans
192

200

200

0-100 km/s hızlanma (sn)

11,7

10,1

10,4

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

CAM/BOYA
KORUMA FiLMi

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.

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.

50

Azami hız (km/s)

EKSPERTiZ

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.

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.

Oto Kuaför: Tüm araçlar için görünüm yenileme
ve detaylı temizlik hizmeti.

Otoeksper bayilerinde sunulan hizmetler:

Garanti: Ekspertiz sonucunda onay alan araçların
garantili satışı.

Ekspertiz: Motorundan kaportasına kadar titizlikle
kontrolü yapılmış araç satışı.

Yol Yardımı: Garantili satılan araçlar için
1 yıl boyunca 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti.

Takas: Her marka binek ve hafif ticari 		
araç için takas imkanı.
Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkanı.

Yakıt Tüketimi ve Emisyon**
Şehiriçi tüketim (lt/100 km)

9,2

4,4

4,5

Şehirdışı tüketim (lt/100 km)

4,6

3,3

3,5

Ortalama tüketim (lt/100 km)

6,3

3,7

3,9

Karma CO2 emisyon değeri (g/km)

147

98

102

* 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.				

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.

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

HİZMETLER

