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Fiat’ın en yeni modellerini, otomobilinizle 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



ON

OFF

Sıkıcı, pahalı, kirli ve karmaşık nitelikli her şeyi eğlenceli, uyumlu, çevre dostu ve sade bir şekle 

dönüştürmek istemez misiniz? Artık bu sizin elinizde. Sadece bakış açınızı değiştirin. 

DEĞİŞTİRİN

MÜCEVHER

KULLANIŞLILIK

En iyi tasarımlar aşırı gösterişli ve göze çarpan niteliklere sahip olmaksızın, güzellik ve konforu bünyesinde barındırır. 

Punto’ya da bu prensip ilham verdi. Punto’nun dış çizgileri, tasarım ve işlevselliğe dair mükemmel bir dengeye      

sahip. Kullanımı kolay en son teknolojik özelliklerin keyfini çıkarın. İşte şimdi yola koyulma vakti... Araç sürmek bu 

kadar keyifliyken neden bekleyesiniz? 
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ON

Punto, ekipman ve konforun bir arada bulunduğu mükemmel bir kombinasyon. 

Ergonomik, kullanıcı dostu, kullanımı kolay kontrollere sahip olağanüstü geniş hacmiyle 

benzersiz bir sürüş deneyimini garanti ediyor. Koltuklar ısıyla şekillendirilmiş, parlak metal 

gri detayları barındıran koyu gri renkte kumaştan üretildi. Standart ekipman arasında, 

manuel klima kontrol sistemi, ön elektrikli camlar, CD/MP3 radyo, direksiyon üzerindeki 

kumanda düğmeleri, 15” jantlar ve katlanır arka koltuklar yer almaktadır. 

BAŞLICA STANDART ÖZELLİKLER
Elektrikli gövde rengi dış dikiz aynaları

Yan aynalarda buğu çözme fonksiyonu

15” kapakla jantlar

Eve kadar takip fonksiyonlu farlar

Yol bilgisayarı

City fonksiyonlu elektrikli direksiyon

Manuel klima ve polen filtresi

Sürücü koltuğu yükseklik ayarı

MODEL ÖZELLİKLERİ
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Bir araba ve onu tamamen benzersiz kılacak dört yöntem. Bugün, ayrı ayrı özellikleri 

seçerek ya da stil, konfor, teknoloji ve güvenlik ihtiyaçlarınıza yönelik tasarlanmış iki 

paketten faydalanarak Punto’nuzu kişiselleştirebilirsiniz. İstediğiniz bir paketi seçin ve 

Punto gibi zamansız deneyimin keyfini çıkarın.   

PAKETLER

STİL PAKETİ
Karartılmış arka camlar 

Sis farları

Deri direksiyon ve vites topuzu

15” alaşımlı jantlar

Koyu zeminli farlar

Gövde rengi kapı kolları

PREMIUM PAKETİ
Elektrikli arka camlar

Ön kolçak

Otomatik kararan dikiz aynası

Hız sabitleme sistemi

Park sensörü

Çift bölgeli otomatik klima

5” dokunmatik ekranlı multimedia sistemi

*Premium Paket tek başına tercih edilemez, bu paketin alınabilmesi 

için önkoşul Stil Paket’in de alınmasıdır.
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OFF
ON

Teknolojinin basit, kullanıcı dostu ve iyi çalışmaya odaklı olduğunda etkileyici ve zaman kazandırıcı nitelikte olduğunu 

fark edeceksiniz. Bu prensip, tüm Punto eğlence sistemlerinin ardındaki temel unsur. 

5” genişliğindeki dokunmatik ekranlı radyo, Punto üzerinde yer alan komple opsiyonel bilgi-eğlence sistemidir. 

Bluetooth® bağlantısı, USB/AUX girişi ve SD kart okuyucusuna sahip. Bu aynı zamanda standart ekipman olarak 

gelen iki hoparlörüyle Türkiye haritası yüklenmiş navigasyon fonksiyonunu bünyesinde barındırmakta. Direksiyon 

üzerinde yer alan kumanda düğmeleriyle, doğrudan radyo ekranı üzerinden görüşmeleri başlatabilir, takviminize 

bakabilir, sesi ve radyo kanalını ayarlayabilirsiniz.

TEKNOLOJİ

ZORLUKLAR

KULLANICI DOSTU
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OFF

ON

SIKINTI

MOTORLAR Punto’nuzu çalıştırın ve sürüş tutkunuzu başlatın! Yeni nesil 1.4 FIRE motor, düşük emisyon 

seviyesi ve yakıt tüketimiyle en iyi performans ve verimliliği sağlamak üzere tasarlandı.  

EĞLENCE

1.4 FIRE 77 HP
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ON PUNTO
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Doğrudan Fiat tarafından üretilen ve Fiat Garanti kapsamında bulunan bu motor, düşük işletme maliyetlerine 

ve kendi alanındaki en gelişmiş teknolojileri kullanmasına ek olarak güvenlik standartlarını, üstün kaliteyi ve 

güvenilirliği bünyesinde barındırmakta. 

ABS + EBD

BAS (Acil Fren Destek Sistemi)

ESP (EIektronik Stabilizasyon Sistemi)   

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)

MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi)

HILLHOLDER (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

TPMS (Lastik Basınç Kontrol Sistemi)

VİRAJ İÇİNİ OTOMATİK AYDINLATAN SİS FARLARI

GÜVENLİK
Punto’nun güvenlik sistemleri sayesinde emin ellerdesiniz! Enerji emici gövde 

yapısı, ön gergili emniyet kemerleri ve hava yastıklarıyla garantilenmiş üst 

düzey bir pasif güvenlik sistemi sizi bekliyor. ABS, EBD ve BAS’ın yanı sıra ESP, 

ASR, MSR ve yokuşlarda kaymayı engelleyen Hillholder sistemini içeren Araç 

Dinamik Kontrol Sistemi (VDC), Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) ve viraj 

içini aydınlatan otomatik ön sis farları size her koşulda eşlik ediyor. Bu gelişmiş 

özellikler sayesinde güvenle yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.

FIRE
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ON
AKSESUARLAR

Perlato Beyazı

Yıldızlar

Mat Gümüş Grisi

İtalya

Mat Titanyum Grisi Tutku Kırmızısı Parlak Siyah

Oklar Çemberler

Punto’nun sayısız aksesuar seçenekleriyle dört farklı çizgiye sahip ayna modellerinden başlayarak sıradanlığın 

üstesinden gelebilirsiniz.
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Sıkıcı kalıpları yıkın ve Technicolor keyfini yaşayın.

Punto modelleri içinde yer alan geniş renk seçenekleri arasında seçim yapmak kolay olmayacak!
RENKLER KUMAŞLAR

GRİ/ SİYAH KUMAŞ

876 ROCK Sİyahı

296 KAR Beyazı 475 RIvIera MAVİSİ

176 EGZOTİK KIRMIZI

679 ANTRASİT GRİ

348 TİTANYUM GRİSİ 

METALİK

731 BLUe JEANS MAVİSİ

PASTEL

DÖŞEME RENGİ
KONSOL RENGİ
DÖŞEME KODU
PASTEL RENKLER
Kar Beyazı
Egzotik Kırmızı
Riviera Mavisi
METALİK RENKLER
Rock Siyahı
Titanyum Grisi
Antrasit Gri
Blue Jean Mavisi

POPSTAR
GRİ/SİYAH

SİYAH
127
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RENK KODU
296
176
475

876
348
679
731
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ON ON
POPSTAR

POPSTAR

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

1.4 Fire 77 HP S&S

MOTOR

Silindir sayısı 4

Çap x Strok 72.0 x 84.0

Silindir hacmi 1368

Sıkıştırma oranı 11.1:1

Maksimum güç (bg / dd) 77 / 6000

Maksimum tork (Nm / dd) 115 / 3250

Yakıt besleme Elektronik çok nokta enjeksiyon, sıra fazlı ateşlemeye entegre sistem, Start & Stop

DİREKSİYON SİSTEMİ

Direksiyon tipi Elektrikli dualdrive

Dönüş çapı (m) 10,9

Frenler

Ön (Çap / Tip) 257 mm / Hava kanallı disk

Arka (Çap / Tip) 228 mm / Kampana

SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Ön McPherson tipi bağımsız tekerlekler, teleskopik amortisör, stabilazör bar

Arka Tork çubuğu ile bağlantılı tekerlekler, teleskopik hidrolik amortisörler

AKTARMA

Çekiş Önden

Vites sayısı 5 ileri + 1 geri

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Dingil mesafesi (mm) 2510

Ön / Arka iz genişliği (mm) 1473 / 1466

Uzunluk / Genişlik / Yükseklik* (mm) 4065 / 1687 / 1490

Bagaj kapasitesi (lt) 275 - 1030

Boş ağırlık (kg) 1040

Maksimum yüklü ağırlık (kg) 1600

Yakıt deposu hacmi (lt) 45

Lastik ölçüsü 185/65 R15

PERFORMANS

Azami hız (km/s) 165

0-100 km/s hızlanma (sn) 13,2

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON**

Şehiriçi tüketim 7,4

Şehirdışı tüketim 4,7

Ortalama tüketim 5,7

Karma CO2 emisyon değeri (g/km) 132

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMAN

TASARIM VE STİL

Elektrik ayarlı gövde rengi dış dikiz aynaları S

Yan aynalarda buğu çözme fonksiyonu S

Gövde rengi tamponlar S

Gövde rengi kapı kolları SP

Koyu zeminli ön farlar SP

Karartılmış arka camlar SP

15'' jantlar ve jant kapakları S

15" alüminyum alaşımlı jantlar SP

Sis farları SP

Metalik boya O

KONFOR VE FONKSİYONELLİK

Uzaktan kumandalı merkezi kilit S

Eve kadar takip fonksiyonlu farlar S

Yol bilgisayarı S

Logo baskı sistemli elektrikli açılabilir bagaj kapağı S

Yükseklik ayarlı ön ve arka kafalıklar S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S

City fonksiyonlu elektrikli direksiyon S

Manuel klima S

Çift bölgeli otomatik klima PP

Tek parça katlanabilir arka koltuk S

Sürücü koltuğu yükseklik ayarı S

Bagaj içi aydınlatması S

Dış ısı göstergesi ve çok amaçlı gösterge paneli S

Tam boy yedek lastik S

Fonksiyonel direksiyon S

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu SP

Sıkışma sensörlü elektrikli arka camlar PP

Eşya gözlü ön kolçak PP

Otomatik kararan dikiz aynası PP

Hız sabitleme sistemi PP

Arka park sensörü PP

S: Standart / O: Opsiyonel / SP: Stil Paketi / PP: Premium Paket
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STANDART VE OPSİYONEL EKİPMAN

Bu broşür basım tarih itibarıyla geçerli ürün bilgilerini içermektedir. TOFAŞ, gerektiğinde, 
teknik ya da ticari nedenlerle, bu broşürde belirtilmiş özellikler ve donanımlar üzerinde 
her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. En güncel ürün bilgileri için lütfen FIAT satış 
temsilcisine başvurunuz.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

ABS (Kilitlenme Karşıtı Frenleme Sistemi) S

EBD (Elektronik Fren Güç Dağılımı) S

BAS (Acil Fren Destek Sistemi) S

ESP (Elektronik Stabilite Programı) S

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi) S

MSR (Motor Freni Tork Düzenleme Sistemi) S

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) S

TPMS (Lastik Basınç Kontrol Sistemi) S

ISOFIX (Arka koltukta çocuk koltuğu kancaları) S

Gündüz sürüş farları S

 Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları S

SES SİSTEMİ

Direksiyondan kumandalı Radyo/CD-MP3 çalar S

5'' dokunmatik ekranlı multimedia sistemi PP

S: Standart / O: Opsiyonel / SP: Stil Paketi / PP: Premium Paket

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
1 yıl 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 orijinal 
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

POPSTAR


