
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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   TÜM AİLENİN 
   FAVORİSİ!
Türkiye’nin en çok tercih edilen aile otomobili Linea*,

tasarımı ve hayranlık uyandıran özellikleriyle tüm ailenin favorisi.

*Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye’de 2015 yılının en çok satılan otomobil modeli Fiat Linea’dır.



Şehrin
      gezgini...

Linea, modern tasarımındaki dinamik çizgileriyle şehirli kimliğini gözler 

önüne seriyor. Bursa’da üretilen Türkiye’nin aile otomobili Linea, tüm aileye 

şehrin her yerinde kendini evinde hissettiriyor.

Şehre yakışan
           otomobil



Linea tasarlanırken ailede herkesin konforu düşünüldü. Geniş iç hacmi, ergonomik koltukları, uzun 

diz mesafesi, ön ve arka kol dayanaklarıyla Linea’da yolculuk yapmak herkes için ayrı bir keyif. 

Linea tüm aileye konforu sunarken şıklıktan asla ödün vermiyor. Geniş ve sade iç kabiniyle 

sağladığı ferahlığı, döşemelerindeki kalite ve şıklıkla tamamlıyor. Uyumlu ön konsol tasarımı, 

sürüş sırasında kullanım kolaylığı sunuyor.

şıklığın                
    birleşimi

Konfor ve 



*Emotions Plus versiyonlarında

Teknoloji 
 	 	kontrol	altında...

Linea’nın üstün teknolojik özellikleri her yolculuğu daha rahat ve keyifli hale getiriyor. 

5’’ dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebilen multimedya sistemi bilgi ve eğlence dünyasını 

parmaklarınızın ucuna getiriyor. Bu sistem, sunduğu Bluetooth bağlantısı ile telefon görüşmelerinizi 

yapabilme rahatlığını yaşatıyor. Kolay ulaşılabilen USB, AUX ve SD Card girişlerine harici disk veya 

uyumlu diğer cihazlarınızı rahatlıkla bağlayarak dilediğiniz müziği dinleyebilme, sevdiğiniz videoları 

izleyebilme, sevdiklerinizin fotoğraflarına bakabilme imkanı sunuyor. 5’’ dokunmatik ekran üzerinden 

erişim sağlayabileceğiniz entegre navigasyon sistemi Türkiye haritası üzerinden gitmek istediğiniz 

her noktayı bulup yol tarifi alarak size varış noktanıza kadar eşlik ediyor.



Linea’da ön ve arka elektrikli camlar ve elektrikli dış dikiz 

aynaları standart olarak sunuluyor. Ayrıca çift bölgeli 

otomatik kliması, uzun yolculuklarda kaçınılmaz olan 

klima tartışmalarına son veriyor.  Özetle Linea, 

aileniz için mükemmel uyumu yakalıyor.

Ayrıntılardaki    
                     uyum...

ABS
Ani fren yapıldığında tekerleklerin kilitlenmesini önler.
Bu sayede direksiyon ile yönlendirme yapılarak olası 
çarpışmaların önüne geçilir.

EBD
Zemin şartlarından kaynaklanan durumlarda her 
tekerleğin yerle teması farklı olabilir. EBD bu gibi 
durumlarda her tekerleğe uygulanacak fren gücünü 
ayarlayıp en etkin duruşu sağlar.

HBA Ani duruşlarda fren basıncını artırarak otomobilin duruş 
mesafesini kısaltır.

ESP Özellikle ani manevra gerektiren durumlarda tekerleklere 
aktarılan gücü dengeleyerek otomobilin savrulmasını önler.

ASR İlk kalkış ve hızlanma sırasında patinajı engelleyerek 
otomobilin güvenli yol almasını sağlar.

MSR
Özellikle kaygan zeminlerde vites küçültüldüğünde ve 
ayak gaz pedalından ani çekildiğinde motor frenini 
dengeleyerek tekerleklerin kilitlenmesini engeller.

HILLHOLDER
Yokuşlarda ayak frenden çekildiğinde otomobilin 
kaymasını önler.

Linea’da standart sunulan ESP, ABS, EBD, ASR, MSR, Hillholder ve HBA’nın 

yanı sıra gergili emniyet kemeri ve bebek koltuğu ISOFIX bağlantıları gibi 

birçok aktif ve pasif güvenlik unsuru bir arada bulunuyor.

Sağlam    
        duruş



Fiat tarafından geliştirilen ve ödüle doymayan Multijet motorlar, daha az yakıtla 

daha çok performans sağlıyor. Üstelik daha az karbon salınımıyla çevreyi de 

koruyor. Bu kadar avantaj sağlayan Multijet motorlar, uzun kullanım ömürleriyle 

de dikkat çekiyor. 

Yüksek    
    performans...

1.4 FIRE 77 HP BENZİN
Silindir (cm3) 1368
E5B
Yakıt Tüketimi (l/100 km):
Şehiriçi 8,3 / Şehirlerarası 5,2 / 
Ortalama 6,3
CO2 (g/km) 148

1.3 MULTIJET 95 HP DİZEL
Silindir (cm3) 1248
E5B
Yakıt Tüketimi (l/100 km):
Şehiriçi 6,5 / Şehirlerarası 4,0 / 
Ortalama 4,9
CO2 (g/km) 129



Kabin içerisindeki bölmeler, ailede herkesin 

eşyalarına yetecek kadar yer sunuyor.

Linea’da tüm ailenin eşyalarına yetecek kadar yer var. 

500 litrelik geniş bagaj hacmi sayesinde sığmayan 

bavulları geride bırakmak eskide kalıyor. Kabin içindeyse 

kullanışlı bölmeler, ihtiyacınız olan her şeyin elinizin altında 

bulunmasını sağlıyor.

Aile boyu
     rahatlık...

Dokular

131 Krater Gri - URBAN 

168 Antrasit Gri - POP  

Renkler 

Bu broşürde görünen renk tonları araç üzerinde farklılık gösterebilir.

POP URBAN

Dış/İç Renk 168
Antrasit Gri

131
Krater Gri

Pastel

249 Beyaz X X

Metalik 

590 Derin Bordo X X

612 Mistik Gri X X

632 Metalik Siyah X X

695 Kurşun Gri X X

249 Beyaz 632 Metalik Siyah

590 Derin Bordo

695 Kurşun Gri

612 Mistik Gri



DONANIMLARTEKNİK ÖZELLİKLER

S: Standart        O: Opsiyonel      - : Mevcut değil     SP: Stil Paketi     ∆: Aksesuar
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ÇİZGİ VE  STİL

Gövde rengi tamponlar S S

Gövde rengi kapı kolları S S

Krom kaplı kapı kolları ∆ ∆

Gövde renginde elektrik kumandalı dış dikiz aynaları S -

Gövde renginde elektrik kumandalı ve ısıtmalı dış dikiz 
aynaları - S

Krom ön radyatör koruyucu çerçeve ve ön tampon üzerinde 
krom süs çıtası S S

Krom ön radyatör panjuru - S

Gövde renginde kapı çıtaları S S

Krom kapı çıtaları ∆ ∆

Çift renkli ön konsol - S

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu - S

15” alaşımlı jantlar SP S

16” alaşımlı jantlar ∆ ∆

Eşik çıtası takımı ∆ ∆

Yarım krom kaplı ayna ∆ ∆

Krom cam çıtaları ∆ ∆

KONFOR VE İŞLEVSELLİK

FIAT Code (Immobilizer) S S

Elektrikli ön camlar S S

Elektrikli arka camlar S S

Far yükseklik ayarı S S

Servo direksiyon S S

Direksiyon simidi yükseklik ve derinlik ayarı S S

Yol bilgisayarı S S

Modale dijital gösterge S -

Confort çok fonksiyonlu dijital gösterge - S

“Follow me home” farlar S S

İçeriden açılabilen bagaj kapağı S S

İçeriden açılabilen benzin deposu kapağı S S

Sigara içenler için kit, ön panel ortasında küllük, çakmak S S

İki adet arka koltuk baş dayanakları S S

Çift parça katlanan arka koltuk (60/40) - S

Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu S S

Eşya gözlü ön kol dayama ∆ S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit S S

Antipolen filtreli manuel klima   S -

Çift bölgeli tam otomatik klima - S

Arka park sensörü          - S
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KONFOR VE İŞLEVSELLİK

Ön rüzgârlık ∆ ∆

Kauçuk / Halı paspas takımı ∆ ∆

Bagaj koruma havuzu ∆ ∆

Göstergeli park sensörü ∆ ∆

GÜVENLİK

Sürücü hava yastığı S S

Yolcu hava yastığı S S

Bebek koltuğu ISOFIX bağlantıları (arka koltuklarda 2 tane) S S

ABS + EBD S S

ESP (Elektronik Stabilite Programı) S S

ASR (Otomatik Çekiş Kontrol) S S

MSR (Motor Fran Torku Düzenleyici) S S

HBA (Panik Fren Destek Sistemi) S S

Hillholder (Yokuş Yukarı Kalkış Desteği) S S

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) S S

GSI (Vites Değiştirme Göstergesi) S S

Sis farları SP S

Bebek / Çocuk Koltukları ∆ ∆

Alarm ∆ ∆

Zorunlu araç muayene seti ∆ ∆

AUDIO / TELEMATİK

CD-MP3 okuyuculu radyo S -

5’’ dokunmatik ekranlı multimedya sistemi (SD Kart, USB, 
AUX bağlantı girişleri ile) - S

Multimedya sistemine entegre Bluetooth telefon bağlantısı - S

Multimedya sistemine entegre Türkiye haritalı navigasyon - S

Direksiyon üzeri müzik sistemi kumandaları S S

Bluetooth telefon kiti ∆ -

MOTOR
1.4 FIRE 77 HP

POP
BENZİNLİ

1.3 MULTIJET  95 HP
POP-URBAN

DİZEL

Toplam silindir adedi 4, sıralı çapraz ön 4, sıralı çapraz ön

Çap x Strok (mm) 72,0 x 84,0 69,6 x 82,0

Silindir hacmi (cm3) 1368 1248

Emisyon kontrolü Motor boşluğunda üç değerli katalitik susturucu 2 lambda sondası Motor boşluğunda oksit katalizatör lambda sondası, elektrikli EGR 
valf ve DPF

Sıkıştırma oranı 11,1 : 1 16,8 : 1 

Maksimum güç CE: KW (HP) devir/dakika 57 (77) 6000 70 (95) 4000

Maksimum tork CE: Nm (kgm) devir/dakika 115 (11,7) 3000 200 (20,3) 1500

Dağıtım (kumanda) DOHC (mekanik supaplı) DOHC (hidrolik supap zincir)

Besleme MPI elektronik faz sıralı “Common Rail” tip Multijet direkt enjeksiyon değişken geometrili 
turbo ve intercooler

Çalıştırma sistemi Dijital elektronik kontrollü statik Kompresyon

VİTES MEKANİZMASI

Çekiş Ön Ön

Vites adedi 5 + geri vites 5 + geri vites

DİREKSİYON

Kremayer tip Hidrolik servo direksiyon Hidrolik servo direksiyon

Dönüş çapı (m) 10,5 10,5

FRENLER - D (disk) - T (kasnak)

Önler: Ø mm D 257 (hava soğutmalı) D 257 (hava soğutmalı)

Arkalar: Ø mm T 228 T 228

SÜSPANSİYONLAR

Ön MacPherson tip bağımsız, teleskopik amortisörler, küresel mafsallı stabilizatör çubuğu

Arka Kıvrımlı akslı ve çapraz kıvrımlı, teleskopik hidrolik amortisörler

BOYUTLAR

Dingil (mm) 2603 2603

Ön / arka iz genişliği (mm) 1467 / 1482 1467 / 1482

Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm) 4596 / 1730 / 1494 4596 / 1730 / 1494

Bagaj kapasitesi VDA (dm3) 500 500

Arka koltuk yatırıldığında bagaj kapasitesi 
VDA (dm3) 870 870

TEKERLEKLER

Lastikler 185/65 R15 185/65 R15 - 195/60 R15

ELEKTRİK SİSTEMİ

Akü kapasitesi (Ah) 40 50

AĞIRLIK - KAPASİTE

Boş ağırlık DIN (kg) 1160 1185

Frensiz  / frenli römork çekme kapasitesi (kg) 500 / 1200 500 / 1200

Yakıt deposu kapasitesi (litre) 45 45

PERFORMANS - TÜKETİM

Maksimum hız (km/saat) 165 170

Hızlanma (sn) 0-100 km/s 14,6 13,8

YAKIT TÜKETİMİ (EC Normu 1999/100)

Şehiriçi (l/100 km) 8,3 6,5

Şehirdışı (l/100 km) 5,2 4,0

Ortalama devir (l/100 km) 6,3 4,9

CO2 emisyonu (g/km) 148 129



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 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.

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.

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 
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.

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’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.

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


