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LOUNGE TEMEL STANDART 
ÖZELLİKLER (Easy’de bulunan özelliklere 
ilaveten)

Stil - Gövde renginde kapı aynaları 
kaplaması, gövde renginde kapı kolları, yan 
koruyucu şeritler
Ekipman - Y üksekliği ayarlanabilir sürücü 
koltuğu,  Uconnect radyo, Bluetooth özelliği 
ve kontrol düğmelerinin bulunduğu deri 
direksiyon

POP TEMEL STANDART ÖZELLİKLER 

Stil - Darbe emici parçalarla birlikte gövde 
renginde tamponlar.
Ekipman - Manuel klima kontrolü, ön kafalıklar, 
radyo tesisatı, elektrikli ön camlar, merkezi kilit.

İster stilinden ister içinde barındırdığı 
özelliklerden bahsedelim, Panda’da mutlaka 
herkes için özel bir şeyler var! Pop  ya da 
Lounge modelleri arasında size uygun olanı 
seçin ve otomobilinizden olabildiğince keyif 
almaya hazır olun!

HAYATIN HER 
ZAMAN IYI 
YÖNLERINE 
ODAKLANIN!
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Ürün Türkiye pazarında farklılık gösterebilir.

Rahat, pratik ve şık! Panda en sevdiğiniz yerlere 
yolculuk ederken bulunmak için mükemmel 
bir yer.
Sizleri mümkün olduğunca rahat ettirmek 
için tasarlanan sürücü koltuğu, vites kolu ve 
direksiyonunun yanı sıra, ihtiyacınız olan her şey 
elinizin altında!

KENDI KONFOR 
ALANINIZI 
OLUSTURUN
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Panda Cross 4x4, zorlu yol 
koşullarında tüm çevikliği, 
fonksiyonelliği ve rahatlığıyla 
kompakt mini bir 4x4 sürmenin 
ne kadar keyifli olduğunu 
göstermek için karşınızda. Tutku 
ve kusursuzluk sadece 370 
cm boyundaki araçta kendini 
gösteriyor. AWD çekiş sistemi 
yardımıyla istediğiniz her yere 
park edebilir ve her türlü zorlu yol 
koşulunun keyfini sürebilirsiniz. 

Cross,
TÜRÜNÜN EN IYISI! 
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24° 21° 34°

Panda Cross 4x4 hem iç hem de dış tasarım 
olarak gerçek bir arazi aracı ruhuna sahip. 
Dış hatları; parlak kaydırma plakası, gövde 
rengindeki tamponları, Cross etiketli yan 
pervazları, parlak kırmızı çekme kancaları 
ve krom egzoz borusuyla tam bir arazi aracı 
görünümünü yansıtıyor. Aynı zamanda iç 
tasarımı da, kalın kahverengi ön paneli, özel 
olarak tasarlanmış suni deriden kısımları 
ve daha pek çok özelliğiyle oldukça şık bir 
görünüme sahip.

OFF-ROAD(ARAZİ)
Bu seçenekte, ELD (Elektronik 
Kilitlemeli Diferansiyel) Sistemi, 
dört tekerlek arasında gücün 
en iyi tutuşa sahip lastiğe 
dağıtılmasını ve zeminde en iyi 
tutuşu sağlar.

YERÇEKİMİ KONTROLÜ
Gevşek toprak yapısının 
olduğu arazide dahi yokuş 
aşağı dik inişlerde otomatik 
frenleme yaparak ve aracın 
hızını izleyerek rahat bir 
kontrol sağlar.

AUTO
Yol yüzeyinin durumuna bağlı 
olarak, çekiş gücünün iki 
dingil üzerine otomatik olarak 
dağıtılmasıdır. 

Panda Cross 4x4, ihtiyacınız 
olduğunda aşağıdaki 
seçenekler arasında seçim 
yapmanızı sağlayarak, tüm 
çekiş modlarını kullanmanıza 
olanak sağlayan Sürüş Modu 
Seçme sistemiyle donatıldı. 

CROSS TEMEL STANDART ÖZELLİKLER
(4x4 özelliğine ilaveten)

Stil - Parlak kaydırma plakalı tamponlar, kırmızı 
çeki kancaları, “Cross” etiketli yan şeritler ve çok 
amaçlı barlar.
Ekipman - Auto, Arazi ve Yerçekimi Kontrolü 
modları arasında seçim yapılmasını sağlayan 
Sürüş Modu seçme sistemi, ön yan hava 
yastıkları, otomatik klima kontrolü

Yaklaşma 
açısı

Rampa açısı Çıkış açısı

HER KÖSE IÇIN 
DOGRU KAVIS
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Panda Uconnect sistemi sizlere, içerik ve eğlenceyi 
bir arada sunuyor! Bluetooth, streaming audio, AUX, 
USB ve MP3 girişleri, ses tanıma, mesaj okuma 
ve daha pek çok yeni özellik bir arada! Sadece 
akıllı telefonunuzu gayet pratik ön paneldeki 
mandala yerleştirin (aracı sürerken bile rahatlıkla 
kullanabilirsiniz) ve aracınızın ekranında favori 
şarkılarınızı dinlemek, hava durumunu öğrenmek, 
haberleri dinlemek ve trafik hakkında bilgi almak için 
cihazınızı Panda uygulamasına entegre edin. 

MY:CAR
Bakım dönemi uyarıları
En yakın Fiat servis merkezinin 
bulunması
Doğrudan Fiat servis arama
Doğrudan Fiat çağrı merkezi 
arama   
Uyarı ışıklarının hızlı bir şekilde 
kontrolü

NAVİGASYON
Google maps, Waze ve diğerleri gibi 
harici navigasyon uygulamalarına 
doğrudan erişim.

BİLGİ& EĞLENCE SİSTEMİ

RADYO
Radyo istasyonlarının seçilmesi
Favori radyo istasyonlarının düzenlenmesi
AM/FM/DAB kaynaklarını seçilmesi

MÜZİK
Müzik dosyalarının yönetimi 
USB/AUX/Bluetooth ses kaynaklarının seçimi 
Müzik dosyalarının ve çalma listelerinin yönetimi 
Çalan müzik dosyaları hakkındaki bilgilerin gösterilmesi

APP MEDYA
Deezer, TuneIn ve diğerleri gibi harici müzik 
yayınına uygulamalarına doğrudan erişim

İLETİŞİM

TELEFON
Gelen ve giden arama yönetimi
Adres defteri erişimi

FONKSİYONLAR
Ajandadaki toplantıların bildirilmesi
Gerçek zamanlı hava durumu
Saat ve takvim

RANGE

YENI 
UYGULAMAYLA 

DÜNYANIZ 
DEGISSIN!
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RANGE

YOKUŞ YUKARI 
KALKIŞ ASİSTANI
Yokuş yukarı kalkış yardım özellikli 
Elektronik Stabilite Kontrolü, 
yokuş yukarı kalkışlarda en büyük 
yardımcınız! Panda ile rahat bir 
şekilde sürüşünüzün ve seyahatinizin 
keyfini çıkarın, çünkü Panda ne zaman 
duracağını gayet iyi biliyor.

Seyahatiniz esnasında kendinizi güvende ve 
emniyetli hissetmeniz vazgeçilmez bir unsur. 
İşte tam da bu nedenle bir yandan yokuşlu 
bölgelerdeki kalkışa yardımcı olacak Elektronik 
Stabilite Kontrolüne güvenip bir yandan da 
Panda’nın standart dört adet hava yastığı, 
komple ABS Fren Yardımcısı Sistemi, boyun 
incinmesini önleyici ön koltuk kafalıkları, çift 
ön gerilimli emniyet kemeri ve arka koltuktaki 
standart ISOFIX noktalarıyla güvenli bir 
seyahatin keyfini çıkaracaksınız.

EMNIYET PAYINIZI 
HESAPLAYIN!
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EURO 6 MOTOR Pop Lounge Cross 4x4

0.9 TwinAir 85 HP •
1.2 69 HP •
1.3 MultiJet 95 HP 4X4 •

Panda kendi kategorisinde bu kadar 
farklı motor seçeneği sunan tek 
otomobildir. 85 beygir gücündeki 
TwinTurbo Fire motoru, emisyonu ve 
yakıt tüketimini %30’lar seviyesine 
kadar düşürebilmekte, 95 beygir 
gücündeki Start&Stop özellikli 
1.3 MultiJet Euro 6 versiyonu da güçlü 
ve esnek özellikleriyle, çift yakıt özellikli 
benzinli 1.2 Fire tamamen çevre 
dostudur ve özellikle dünyanın ilk iki 
silindirli turbo motoru olması sebebiyle 
mükemmel seviyede tasarruf 
yapmanıza imkân sağlar.  

Dualogic™ yakıt tüketimini ve 
emisyon miktarını düşürmenin yanı 
sıra, direksiyona geçtiğinizde vaat 
ettiği konforu ve keyfi garanti eden, 
yeni nesil otomatik manuel vites 
sistemidir. Şehir içinde ya da uzun 
yola çıktığınızda rahat bir şekilde 
seyretmek için otomatik modu seçin 
ya da vites koluna basit dokunuşlar 
uygulayarak ve asgari gayret 
sarf ederek vites değiştirmenin 
keyfine varın! Bu özellik, 85 beygir 
gücündeki, TwinAir Turbo 0.9 motor 
versiyonunda bulunuyor. 

Çok daha az seviyede hava 
kirliliği yaratıp çok daha az yakıt 
tüketimi yapmak adına, Panda; 
trafik sıkıştığında ya da kırmızı 
ışıkta beklerken motoru kapatıp 
harekete geçmek istediğinizde 
tekrardan çalıştıran Start& Stop 
özelliği gibi oldukça basit ve etkili 
çözümler sunar.

RANGE

GÖREVINE DENK 
MOTORA GÜVENIN!
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078 TUTKU KIRMIZISI PASTEL

296 DONDURMA BEYAZI PASTEL

15” parlak alaşımlı tekerlek, 
Panda 4x4 de standart

14” jant kapağı14” Jant kapağı 
(Panda Pop da standart)

131 143 227

VERSİYON POP LOUNGE CROSS

Döşeme Kodu 131 143 227

Döşeme Rengi Kırmızı / Siyah Kırmızı / Siyah Kahverengi Suni Deri

Konsol Rengi Antrasit Titanium Kahverengi

Opsiyon Kodu Ücretsiz Pastel Renkler

5CH 296/A Kar Beyazı • • •
74F 078 Tutku Kırmızısı • •

Opsiyon Kodu Ücretli Metalik Renkler

61Q 446/C Metalik Gri • • •

GÖRÜNÜSÜNÜZÜ 
BIR DE BU AÇIDAN 

KESFEDIN

TEKNİK ÖZELLİKLER
Pop Lounge Cross

MOTOR 1.2 Fire 69 HP 0.9 Twinair 85 HP 1.3 Multijet 95 HP

Silindir Sayısı 4 2 4

Çap x Strok 70,8 x 78,9 80,5 x 86 69,6 x 82

Silindir Hacmi 1242 875 1248

Sıkıştırma Oranı 11,1:1 10:1 16,8:1

Maksimum Güç (HP (kW) / dd) 69 (51) / 5500 85 (62,5) / 5500 95 (70) / 4000

Maksimum Tork (Nm / dd) 102 / 3000 145 / 1900 200 / 1500

Yakıt Besleme Benzinli, MPI Benzinli, MPI, MultiAir 2 Elektrohidrolik 
değişken supap zamanlama sistemi, Turbo

Dizel, Multijet 2 ortak 
yollu direkt enjeksiyon, turbo

Emisyon Seviyesi Euro 6 Euro 6 Euro 6

DİREKSİYON SİSTEMİ

Direksiyon Tipi Elektrikli DualDrive Elektrikli DualDrive Elektrikli DualDrive

Dönüş Çapı (m) 9,3 9,3 9,7

FRENLER

Ön (Çap / Tip) 257 mm / Disk 257 mm / Soğutmalı Disk 257 mm / Soğutmalı Disk

Arka (Çap / Tip) 203 mm / Kampana 203 mm / Kampana 240 mm / Disk

SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Ön McPherson tipi bağımsız tekerlekler, 
teleskopik amortisör, stabilazör bar

McPherson tipi bağımsız tekerlekler, 
teleskopik amortisör, stabilazör bar

McPherson tipi bağımsız tekerlekler, 
teleskopik amortisör, stabilazör bar

Arka Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, 
teleskopik hidrolik amortisörler

Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, 
teleskopik hidrolik amortisörler

Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, 
teleskopik hidrolik amortisörler

AKTARMA

Çekiş Önden Önden 4x4

Şanzıman Tipi Manuel Robotize yarı otomatik Manuel

Vites Sayısı 5 İleri + 1 Geri 5 İleri + 1 Geri 5 İleri + 1 Geri

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Dingil mesafesi (mm) 2300 2300 2300

Ön / Arka İz Genişliği (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1411 / 1408

Uzunluk / Genişlik / Yükseklik1 (mm) 3653 / 1643 / 1551 3653 / 1643 / 1551 3686 / 1672 / 1605

Bagaj Kapasitesi (lt) 225 225 225

Boş Ağırlık (kg) 940 975 1155

Yakıt Deposu Hacmi (lt) 37 37 35

PERFORMANS

Azami Hız (km/s) 164 177 159

0-100 km/s Hızlanma (sn) 14,2 11,5 14,5

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON2

Şehiriçi Tüketim 6,7 4,8 5,0

Şehirdışı Tüketim 4,3 3,7 4,6

Ortalama Tüketim 5,2 4,1 4,7

Karma CO2 Emisyon Değeri (g/km) 120 95 125

1 Yüklenmemiş
2 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.
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S: Standart   O: Opsiyonel   -: Mevcut değil 

PANDA

GÜVENLİK POP LOUNGE CROSS

ABS (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi) S S S

EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) S S S

BAS (Acil Fren Destek Sistemi) S S S

ESP (Elektronik Stabilite Programı) S S S

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi) S S S

MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi) S S S

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) S S S

TPMS (Lastik Basınç Kontrol Sistemi) S S S

FPS (Yangın Önleme Sistemi) S S S

Sürücü ve yolcu  ön hava yastıkları S S S

Perde hava yastıkları S S S

Yan hava yastıkları - - S

ISOFIX S S S

Gündüz farları S S S

Ön sis farları - - S

Antiwhiplash ön kafalıklar S S S

Öngergili emniyet kemerleri ve yük sınırlayıcı S S S

Yokuş İniş Kontrol Sistemi - - S

TASARIM VE STİL

Gövde rengi tamponlar S S S

Krom renkli ön, arka tampon koruma plakaları ve ucu - - S

Gövde rengi dış dikiz aynaları - S S

Elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynaları S S S

Gövde rengi kapı tutamakları - S -

14’’ kapaklı jantlar (175/65 R14) S S -

15’’ alaşımlı jantlar (185/65 R15) - - S

Metalik boya O O O

KONFOR VE FONKSİYONELLİK

Yükseklik ayarlı direksiyon S S S

Dualdrive City fonksiyonlu direksiyon S S S

Start&Stop - S S

Elektrikli ön camlar S S S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit S S S

12 volt priz S S S

Sürücü tarafı gözlük saklama gözü - S S

Deri direksiyon - S S

Yükseklik ayarlı emniyet kemeri - S S

Manuel klima S S -

Dijital klima - - S

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu - S S

Dış sıcaklık göstergesi S S S

Bagaj içi aydınlatması S S S

Bardaklıklar S S S

Kapı içi cepleri S S S

“Follow Me Home” farlar S S S

Vites değişim göstergesi (GSI) S S S

Yol bilgisayarı S S S

Stepne S S S

Sürüş modu seçici - - S

Isıtmalı ön cam - - S

Karartılmış arka camlar - - S

Kapı ve bagaj boşluklarında toz engelleyici - - S

SES SİSTEMİ

Radyo/CD/MP3 Çalar S - -

Uconnect™  Radyo/MP3 Çalar - S S

Bluetooth telefon bağlantısı - S S

USB ve Aux girişi - S S

Direksiyon üzerinde multimedya sistemi kumandaları - S S

DONANIM ÖZELLİKLERİ

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 Yetkili Servisleri’nde, 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 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.

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

LPG

FIAT yetkili servislerinin montaj ve bakım güvencesi ile gerçekleştirilen 
LPG dönüşümünden sonra aracınızın periyodik bakımlarını Fiat yetkili 
servislerinde yaptırdığınız sürece aracınızın “5 yıl / 100.000 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.
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