FIORINO

PROFI, MINT ÖN

https://www.fiatprofessional.com/hu
A verziók felszereltsége, illetve a választható kiegészítők köre az adott piaci és jogi előírásoknak megfelelően változhat. Jelen kiadványban szereplő adatok, leírások és illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek,
és a kiadás időpontjában (2021/11) érvényesek. A kiadványban bemutatott és/vagy illusztrált tételek egy része opcionális. A részletes információkért tekintse meg árlistánkat! Az FCA fenntartja a jogot, hogy a kiadványban
ismertetett modelleken műszaki, illetve kereskedelmi okokból indokolt módosításokat hajtson végre.
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VÁROSI

MUNKATÁRS
A FURGON, AMELYET
VÁROSRA TERVEZTEK.
A FIORINO kompakt,agilis és bárhova eljuttatja.
Mától pedig még különlegesebb képviselője
kategóriájának, melynek mindig is büszke
előfutára volt. Haszongépjármű lelkével,
személyautó kialakításával és számos
új funkciójával teljesítmény, kényelem,
funkcionalitás és teherbírás tekintetében
egyaránt a maximumot nyújtja. Mindemellett
fenntartási költsége is rendkívül kedvező.
Tökéletes városi használatra, fürge a sűrű
forgalomban, könnyű vezetni és parkolni
vele: ideális jármű háztól házig szállításokra.
Bárhova is vezessen útja, a FIORINO készen
áll a kihívásra.

VÁROSI

KÜLSŐ

A JÓ MEGJELENÉS
CSALÁDI VONÁS.

A család fontos. A FIORINO külsejét átterveztük, hogy bizonyos jegyeiben illeszkedjen a
Fiat Professional paletta többi tagjához, de
modern, dinamikus stílusával megőrizze
a modell jellegzetességeit. A FIORINO
elején elhelyezett, magas tájolású fényszórók kiváló láthatóságot biztosítanak, az új
lökhárító és hűtőrács pedig egyszerre védelmet biztosít az ütközések során, és személygépkocsikra emlékeztető megjelenést
kölcsönöz a járműnek. A FIORINO büszkén
viseli a FIAT PROFESSIONAL emblémát,
mely nemcsak felhívja a figyelmet az erős
márkaidentitásra, de a Fiat haszongépjárművek iránti elkötelezettségének is jelképe.

VÁROSI

BELSŐ

ÉLJE ÁT A KORLÁTOK
NÉLKÜLI KOMFORTOT.
A FIORINO ergonomikus és kényelmes belső
terének köszönhetően most munka közben
is lazíthat. A számos új funkció a kabint
valóságos mozgó irodává változtatja: a rádió
kezelőszerveit a (bőrhatású borítással is
rendelhető) kormánykeréken helyeztük el,
a műszeregység állandó megvilágítása
jobb leolvashatóságot biztosít, a kabinban
5 V-OS USB csatlakozókat helyeztünk el és
továbbfejlesztettük a kesztyűtartó kialakítását. A számos, sokoldalú tárolórekeszben
és ajtózsebben mindennek megvan a helye.
Praktikus dokumentumtartó, lehajtva asztalként használható utasülés és rakodás
során biztonságot fokozó, külön zárható
első és hátsó ajtók segítik Önt munkájában.

MOPAR® CONNECT
A MOPAR® Connect technológiának köszönhetően, Ön bármikor csatlakozhat Fiorino-jához. A szolgáltatás egyszerűbb járműkarbantartás mellett garantálja Önnek a
biztonságos és szabad vezetés lehetőségét.
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TECHNOLÓGIA
LEGYEN MINDIG
ELÉRHETŐ.

MY:REMOTECONTROL

MY:CAR

LEGYEN AZ OKOSTELEFONJA EGY
INTERAKTÍV KULCS, MELLYEL
TÁVOLRÓL VEZÉRELHETI FIORINOJÁT AHOL ÉS AMIKOR SZÜKSÉGES

SZEMÉLYI EDZŐ, HOGY FIORINO-JA
MINDIG FORMÁBAN LEGYEN

JÁRMŰ MEGKERESÉSE
Találja meg könnyedén, hogy hol parkolt
járművével. A rendszer megjelöli Önnek
a térképen és biztosítja, hogy a lehető
leggyorsabban elérje Fiorino-ját.
AJTÓK ZÁRÁSA
Nyissa ki vagy zárja be járművét távolról.

Vállalkozása immár vezetés közben is folyamatosan elérhető. A FIORINO információsés szórakoztatórendszer kínálatában vadonatúj a 7"-OS ÉRINTŐKÉPERNYŐS RÁDIÓ
BLUETOOTH, USB, DAB, APPLE CARPLAY
és ANDROID AUTO™ szolgáltatásokkal.
A rádió tovább bővíthető navigációval is,
hogy mindig tudja, merre jár.
A rendszer kezelőszerveit tökéletesen
integráltuk, így Ön anélkül indíthat telefonhívásokat, hogy levenné a kezét a
kormánykerékről. Minden amire szüksége
lehet, csupán egy karnyújtásnyira van.

RIASZTÁSOK BEÁLLÍTÁSA
Földrajzi riasztás
Értesüljön róla, ha járműve elhagy egy
maghatározott földrajzi zónát, vagy épp
belép oda.
Sebesség riasztás
Kapjon értesítést, ha járműve túllép egy
meghatározott sebességkorlátot.

AKTUÁLIS ÁLLAPOT
Tartsa járművének állapotát bármikor
ellenőrzés alatt. A főbb jellemzők, mint
például üzemanyagszint, akkumulátortöltöttség, guminyomás, kilométeróraállás és az ajtók státusza mindig
ellenőrizhető, bárhol is jár.

VÁROSI

TELJESÍTMÉNY
SZÉLES
MOTORKÍNÁLAT.

A FIORINO új, EURO 6D-FINAL motorkínálatában a MULTIJET2 DÍZELMOTOROKAT kiváló
vezetési élmény, kimagasló teljesítmény,
alacsony fenntartási költség és környezetbarát működés jellemzi. Az alapfelszereltség
részét képező ECOJET*-nek köszönhetően
üzemanyag-fogyasztása és károsanyag-kibocsátása akár 11%-kal alacsonyabb lehet.

*Dízel ECOJET: Start&Stop rendszer, intelligens
generátor vezérlés és változó térfogatáramú
motorolaj-szivattyú

VÁROSI

KAPACITÁS
ELEGENDŐ TÉR A
SOKOLDALÚSÁGNAK.

Mindenki tudja, milyen fontos a városban
a feltűnő megjelenés. A FIORINO összetéveszthetetlen, személyautóra emlékeztető stílusával és új külső kialakításával most
feltűnőbb, mint valaha. De munka közben a
kinézet nem minden. A FIORINO egyedi kialakítása párosulhat AKÁR 2,8 M3 TÉRFOGATÚ
raktérrel, mely az ergonomikus, FÜGGŐLEGES KILINCSEKKEL ellátott, széles TOLÓAJTÓKNAK köszönhetően könnyen hozzá-

férhető, és segít munkája során. És ez nem
minden, a FIORINO számos további olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely könnyebbé
varázsolja a munkát: AKÁR 610 KG TEHERBÍRÁS, SZABÁLYOS NÉGYZET ALAPÚ RAKTÉR, mely a 180°-BAN nyitható hátsó ajtón
keresztül könnyen hozzáférhető, MINDÖS�SZE 527 MM-ES padlómagasság, valamint
kiváló kezelhetőséget biztosító, 9.95 M-ES
FORDULÓKÖR.
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1205

1473

570

1046
1523/2491*

527

ELEGENDŐ TÉR A
SOKOLDALÚSÁGNAK.

644

1041

KAPACITÁS

* lehajtott utasüléssel

Az oldalsó tolóajtó
tökéletesen egybeolvad
az oldalpanellel, és a
függőleges állású, külső
kilincsnek köszönhetően
bármelyik kézzel
rendkívül könnyen
nyitható
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KAPACITÁS
ELEGENDŐ TÉR A
SOKOLDALÚSÁGNAK.

Plafonvilágítással és
kivehető zseblámpával
ellátott raktér

12 V-os csatlakozóaljzat
a raktérben

A behajtható, osztott válaszfal sokoldalúságának és a padlószintig lehajtható első
utasülésnek köszönhetően a raktér hossza
további egy méterrel, térfogata pedig 0.3 m3
-rel növelhető. Az így közel 2.5 M hosszúságú és 2,8 M3 TÉRFOGATÚ raktérben akár
hosszú rakományt is szállíthat.

VÁROSI

KALAND

BIZTONSÁGGAL
LETÉRHET A KITAPOSOTT
ÖSVÉNYRŐL.
A FIORINO ADVENTURE kiváló jármű a nehéz terep, a hegyi utak vagy egyszerűen a
téli időjárás viszontagságainak leküzdésére. Az ADVENTURE a TRACTION+ elektronikus differenciálművel felszerelt különleges
verzió, mely a nagy kihívást jelentő vidéki
utakon (például sárban vagy hóban) jobb
hajtást biztosít a járműnek. A rendszer a
kormány mellett elhelyezett gombbal aktiválható 50 km/órás sebesség alatt. Az
Adventure továbbá emelt felfüggesztéssel,
speciális 15"-os M+S gumiabroncsokkal,
alsó motorvédő borítással, alsó védőlemezzel ellátott első lökhárítóval és magasabb
oldalvédőkkel van felszerelve.

TRACTION+

VÁROSI

BIZTONSÁG

A Traction+ rendszer optimálisan osztja
el a nyomatékot az első tengelyen lévő
kerekek között, ha azok megcsúsznak,
így segítséget nyújt a sofőrnek a csúszós
úton (hóban, jégen, sárban stb.) való
vezetéskor és induláskor. A rendszer
fékezi a rosszabb tapadású kereket, és
átirányítja a nyomatékot a jobb tapadású
kerékre.

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁTOR (ESC)
Az
elektronikus
menetstabilizátor
kontrollálja a jármű stabilitását, és
segít megőrizni a jármű feletti uralmat
abban az esetben, ha az egyik kerék
megcsúszik.

ESC rendszerrel

GARANTÁLJA A
BIZTONSÁGOT.

Ha munkája miatt nap mint nap úton van, a
biztonság mindennél fontosabb. A FIORINO-t
a biztonsági és vezetéstámogató berendezések
teljes palettájával szereltük fel: ABS elektronikus fékerőelosztóval (EBD), elektronikus menetstabilizátor (ESC) kipörgésgátló rendszerrel
(ASR) és hidraulikus fékasszisztenssel (HBA).
A visszagurulásgátló HILL HOLDER funkció a
lejtőn való elindulást, a tolatóradar a parkolást
könnyíti meg. Az első LÉGZSÁKOK és az első
OLDALLÉGZSÁKOK védik a fejet és a mellkast,
míg a TEMPOMAT különösen az autópályán
való vezetés során lehet hasznos segítség.

ESC rendszer nélkül

VISSZAGURULÁSGÁTLÓ (HILL HOLDER)
Az ESC rendszerbe integrált Hill Holder
automatikusan aktiválódik emelkedőn
való induláskor, és néhány másodpercig
fenntartja a féknyomást, így könnyítve
meg az elindulást.

TEMPOMAT
Lehetővé teszi, hogy a hosszú, egyenes,
statikus vezetési feltételeket kínáló
utakon (autópályákon) előre beállított
sebességgel haladjon anélkül, hogy
lenyomná a gázpedált.

Hill Holderrel

Hill Holder nélül

A három acél tetősín
teljes teherbírása
90 kg
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SZEMÉLYRE
SZABHATÓSÁG

A vonóhorog három
(két rögzített és egy
levehető) változatban
rendelhető

A SZEMÉLYISÉG MINDIG
EGYEDIVÉ TESZ.
MÉG A MUNKÁBAN IS .
A FIORINO kiváló minőségű tartozékok széles
skálájával egészülhet ki, melyeket a kiegészítők
és eredeti alkatrészek hivatalos szolgáltatója,
a Fiat Chrysler Automobiles gépjárművekhez
kapcsolódó SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ÜGYFÉLTÁMOGATÁST BIZTOSÍTÓ MOPAR® GYÁRT.

Az egyrészes acél
tetőcsomagtartón
nagyméretű csomagok
és anyagok szállíthatók.

A hátsó ajtókon
elhelyezhető két
tároló háló ideális
kisméretű tárgyak
tárolására

PASZTELL KAROSSZÉRIA SZÍNEK

FIORINO CARGO

FIORINO CARGO - SX

FIORINO CARGO - ADVENTURE

KÁRPITOK

KÁRPITOK

KÁRPITOK
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STÍLUS

249 Fehér

168 Piros

479 Kék

551 Narancssárga

METÁL KAROSSZÉRIA SZÍNEK

AZ IGAZI
KAMÉLEON.

Kód: 094

Minden feladat mást követel. De a FIORINO
kész minden követelménynek megfelelni.
11 KÜLÖNBÖZŐ KAROSSZÉRIASZÍN és 3
ÜLÉSKÁRPIT KÖZÜL VÁLASZTHAT, melyek
mindegyikét úgy tervezték, hogy fokozza a
komfortérzetet, és a legigényesebb és legfáradhatatlanabb szakemberek elvárásainak is megfeleljen. Válassza ki a céljainak
legmegfelelőbb verziót, az Önnek tetsző
színben, és már indulhat is. Hiszen munkája
nem tűr halasztást.

293 Sötétpiros

333 Világoskék

515 Sötétkék

632 Fekete

Kód: 319

Kód: 323

Kód: 319

444 Bronzbarna
DÍSZ-ÉS KERÉKTÁRCSÁK

612 Világosszürke

Kód: 323

695 Sötétszürke

15”

15”

15”

15” Trekking

DÍSZ-ÉS KERÉKTÁRCSÁK

15”

15”

15” Trekking

DÍSZ-ÉS KERÉKTÁRCSÁK

15”

15”

15” Trekking

MŰSZAKI ADATOK
1.3 16v MultiJet2 80 LE
Motor
Hengerek száma, elrendezése

MŰSZAKI ADATOK
1.3 16v MultiJet2 95 LE

1.3 16v MultiJet2 80 LE / 95 LE

Furgon

Furgon

4. sorban

4. sorban

Hosszúság (mm)

3957

Külső méretek

Furgon

Hengerűrtartalom (cm )

1248

1248

Szélesség (mm)

1716

Környezetvédelmi szint

Euro 6d-FINAL, SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)

Euro 6d-FINAL, SCR és Start&Stop rendszerrel (ECOJET)

Magasság (mm)

1721

16.8 : 1

16.8 : 1

Tengelytáv (mm)

2513

59 (80) 3750

70 (95) 3750

Első túlnyúlás (mm)

854

Maximális teljesítmény: kW (LE) ford./percnél
Maximális nyomaték: Nm / ford./percnél

200 / 1500

200 / 1500

Elektronikus MultiJet Common Rail típusú közvetlen befecskendezés,
változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel

Elektronikus MultiJet Common Rail típusú közvetlen befecskendezés,
változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel

Első

Első

185 / 65 R15 - 195 / 65 R15 - 185 / 65 R15 Q (M+S)

185 / 65 R15 - 195 / 65 R15 - 185 / 65 R15 Q (M+S)

független McPherson

független McPherson

torziós rúd

torziós rúd

Akkumulátor kapacitása (Ah)

63

63

Generátor áramerőssége (A)

150

150

45

45

11.8

11.8

9.95

9.95

Első: Ø mm

T 257

T 284

Hátsó: Ø mm

D 228

D 228

Tüzelőanyag-ellátás
Erőátvitel
Hajtás

Felfüggesztés
Első
Hátsó

Hosszúság (mm)

1523-2491a

Szélesség (mm)

1473

Kerékdobok közötti távolság (mm)

1046

Magasság (mm)

1205

Raktérküszöb-magasság (mm)

527
2.5-2.8 a

Szélesség (mm)

min 570 / max 644

Magasság (mm)

1041

Hátsó kétszárnyú ajtó
Szélesség (mm)

min 1056 / max 1140

Magasság (mm)

1040/1060

Tömegadatok
Saját tömeg (kg)

Fékrendszer - T (tárcsa) - D (dob)

1210

Össztömeg (kg)

1820

Teherbírás vezetővel együtt (kg)

854

2513

1469610

590

3957

Teherbírás vezető nélkül (kg)

Teljesítmény
Végsebesség (km/h)

1465

Oldalsó tolóajtó

Kormányzás
Fordulókör (m)

Hátsó nyomtáv (mm)

Raktérfogat (m )

Tüzelőanyag-ellátás
AdBlue-tartály (liter)

1469

3

Elektromos rendszer (12V)

Tüzelőanyag-tartály (liter)

590

Első nyomtáv (mm)

Raktér

Kerekek
Gumiabroncsok

Hátsó túlnyúlás (mm)

1721

Kompresszióviszony

1721

3

535

854

2513

590

3957

162

167

Vegyes fogyasztás (l/100 km)

4.9 - 5.2

4.9 - 5.2

CO2 - kibocsátás (g/km)

128 - 137

128 - 137

a

lehajtott utasüléssel

A feltüntetett CO2 -kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek a jelen katalógus készítésekor aktuálisan érvényben lévő EU rendelet szerinti WLTP vizsgálati eljárás alapján kerültek meghatározásra. Az adatok nem egy konkrét autóra vonatkoznak.
A feltüntetett CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékek segítik a járművek összehasonlíthatóságát. A CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás homologizációs értékei nem tükrözik a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás tényleges
értékeit, amelyek számos tényezőtől függhetnek, például - de nem kizárólag - a vezetési stílustól, az útvonaltól, az időjárási-és útviszonyoktól, valamint a a jármű állapotától, használatától és felszereltségétől. A feltüntetett CO2-kibocsátási és az
üzemanyag-fogyasztási értékek a legmagasabb és a legalacsonyabb értékekkel rendelkező járművekre vonatkoznak. Ezek az értékek további konfigurációknál eltérőek lehetnek a kiválasztott felszereléstől és/vagy a kiválasztott gumiabroncs méretétől
függően. A CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás feltüntetett értékei nem véglegesek, a gyártási ciklus változásainak eredményeként változhatnak. További naprakész értékek az FCA hálózat kiválasztott hivatalos értékesítőjénél érhetők el. A vásárló
által megvásárolt jármű hivatalos CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási értékeit minden esetben a járművet kísérő dokumentumokkal együtt kell megadni. Azokban az esetekben, amikor a CO₂-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás értéke releváns
a járműhöz kapcsolódó adók és illetékek kiszámítása szempontjából, figyelembe kell venni az egyes országokban alkalmazandó jogszabályokat.

854 854

2513 2513
3957 3957

590 590

1469 1469

1716

1716

1721

1721

Fogyasztás és károsanyag-kibocsátás

1465
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GÉPJÁRMŰ GARANCIA

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

A Fiat Professional haszongépjárművek ára futásteljesítménytől független 24 hónapos garanciát tartalmaz, amely a
jármű első forgalomba helyezésétől lép érvénybe. A garancia fedezi a gépjármű javításának költségeit gyártási hiba
esetén. A javítást a szerviz költségmentesen hajtja végre eredeti vagy gyári felújított alkatrészek felhasználásával.
A garancia a Fiat Professional márkaszervizek által végzett következő szolgáltatásokat fedezi:
• hibás alkatrészek cseréje vagy javítása;
• a javításhoz vagy cseréhez szükséges munkaerő biztosítása;
• a garanciális javításhoz szükséges fogyóalkatrészek biztosítása;
A garancia időtartama alatt közúti segélyszolgálatunk is rendelkezésére áll.

A Mopar® Vehicle Protection olyan szolgáltatási szerződéseket kínál, melyeknek célja, hogy minden ügyfelünk örömmel és nehézségek nélkül használhassa autóját. Termékportfóliónk a
Fiat Professional által ajánlott kiterjesztett garancia és karbantartási csomagok széles és rugalmas választékát tartalmazza. Időtartam és kilométer tekintetében különböző fedezetet
biztosítanak azért, hogy az Ön autózási igényeihez a legjobban igazodjanak. Csak a Mopar® Vehicle Protection biztosítja, hogy egész Európában minden szervizműveletet magasan
képzett szerelők végezzenek el, hivatalos Fiat Professional műhelyekben, csak eredeti alkatrészeket felhasználva. Válassza az autózási szokásaihoz legjobban illő szolgáltatási
szerződést.

GONDOSKODÁS

Fényezési garancia
A fényezési garancia a jármű első forgalomba helyezésétől számított 24 hónapon át kiterjed a fényezés gyártási
hibáira. A garancia a gyártó javítási előírásainak megfelelően fedezi a jármű megállapított fényezési hibáit, a javító
fényezés részleges vagy teljes költségét.

TEL    JESKÖRŰ
TÁMOGATÁS.

Korrózió okozta perforáció garanciája
A garancia kiterjed a jármű karosszériájának strukturális elemein jelentkező, belülről kifelé terjedő korrózió okozta
perforációra. A garancia a jármű első forgalomba helyezésétől számított nyolc éven át fedezi a karosszéria eredeti,
strukturális elemeinek rozsdásodás okozta perforáció miatti javítását vagy cseréjét. A garancia konkrét feltételeiről a
Garancia- és szervizfüzetből tájékozódhat.

CIAO FIAT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A FIORINO nem csak egy munkaautó. A
FIORINO összekapcsolja a hatalmas FIAT
PROFESSIONAL hálózattal, mely a világ
számos pontján hatékonyan áll rendelkezésére, és arra törekszik, hogy minél jobban
megfeleljen elvárásainak és igényeinek.
Röviden, ha a FIORINO-t választja, egyszerre a széleskörű szolgáltatások világában
találja magát. Mert a Fiat Professional tudja, hogy a munka sosem várhat.

A Fiat Professional ügyfélszolgálattal a Magyarországról ingyenesen hívható 06 80 10 10 80*
számon veheti fel a kapcsolatot. Szolgáltatásaink külföldről a +36 1 465 3688 számon érhetők
el. Közúti segélyszolgálatunk az év 365 napján, a nap 24 órájában rendelkezésére áll. Ezenkívül
a Fiat ügyfélszolgálattól információkat kérhet modelljeinkről, szolgáltatásainkról, a kereskedői
hálózatról, valamint időpontot foglalhat az Ön által kiválasztott jarmű tesztvezetésére.
A Fiat Professional mindig rendelkezésére áll, és igyekszik a járművekkel és segélynyújtó
szolgáltatásokkal kapcsolatos minden igényét kielégíteni.
*Ne felejtse el ellenőrizni a hívás költségeit a szolgáltatótól, ha külföldről vagy mobiltelefonról hív.

06 80 10 10 80

MAXIMUM CARE ÉS POWERTRAIN CARE: A GONDTALAN AUTÓZÁS ÉLMÉNYE
Biztosítsa a gondtalan autózás élményét kiterjesztett garancia programjaink egyikével akár 5 évig. Kiterjesztett garancia szerződéseink célja, hogy fedezetet nyújtsanak a legtöbb
mechanikus és elektromos alkatrészre, ezzel teljes biztonságot nyújtva Önnek és autójának a gyári garancia időszakán túl is. A különböző szerződéstípusok fedezetéről és
elérhetőségéről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
EASY CARE: RÖGZÍTSE ELŐRE TERVSZERŰ KARBANTARTÁSAINAK ÁRÁT
Tervezze meg egyszerűen autója szerviz szükségleteit és legyen biztos benne, hogy autója egyetlen létfontosságú karbantartásról sem marad le, ezzel garantálva annak maximális
élettartamát. Karbantartás csomagunk elérhető kilométer és év opcióiról érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
Az EASY CARE az első ütemezett karbantartás előtt bármikor aláírható, míg a MAXIMUM és POWERTRAIN CARE a jármű nyilvántartásba vételétől számított 6 hónapon belül.

