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MIEJSKI

PRACOWNIK
FURGON STWORZONY
DO MIASTA.
FIORINO jest kompaktowy i zwrotny, dzięki
czemu może wjechać wszędzie, a od dzisiaj
jeszcze lepiej reprezentuje kategorię,
którą zapoczątkował. Łączy duszę pojazdu użytkowego z wyglądem samochodu
osobowego oraz nowymi funkcjami, dzięki którym jest najlepszy w kategoriach
OSIĄGÓW, FUNKCJONALNOŚCI, ŁADOWNOŚCI i ZMNIEJSZONYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI. Idealny do zadań miejskich,
zwinny w ruchu drogowym, łatwy w prowadzeniu i parkowaniu, doskonały pojazd
do dostaw door-to-door. Fiorino dostępny
jest w wersji CARGO do przewozu różnego rodzaju towarów.
Nieważne jaka jest Twoja droga, FIORINO
jest gotów nią podążać.

MIEJSKIE

NADWOZIE
DOBRY WYGLĄD
ZOSTAJE W RODZINIE.
Rodzina jest ważna. NADWOZIE FIORINO
zostało zmienione, aby bardziej przypominało resztę rodziny Fiat Professional,
ale nie utraciło charakteru modelu dzięki
NOWOCZESNEMU i DYNAMICZNEMU WYGLĄDOWI. Przód z wyżej umieszczonymi
REFLEKTORAMI dla doskonałej widoczności i ochrony przed zderzeniem oraz
NOWY ZDERZAK I GRILL. FIORINO dumnie nosi EMBLEMAT FIAT PROFESSIONAL,
który akcentuje silną tożsamość marki i
oddanie dla segmentu lekkich samochodów dostawczych.

MIEJSKIE

WNĘTRZE
WEJDŹ DO STREFY
NIELIMITOWANEGO
KOMFORTU.
Dzięki ERGONOMICZNEMU I WYGODNEMU
WNĘTRZU FIORINO możesz relaksować się
w czasie pracy. Zostało wzbogacone o nowe
elementy, dzięki którym kabina stała się
funkcjonalna jak prawdziwe biuro na kółkach: KIEROWNICA Z PRZYCISKAMI DO STEROWANIA RADIEM (dostępna także w wersji
ze skórą ekologiczną), PANEL WSKAŹNIKÓW
stale podświetlony dla lepszej widoczności,
GNIAZDO USB. Kilka uniwersalnych SCHOWKÓW oraz paneli bocznych, które pomieszczą wszystkie drobiazgi, a także dedykowane miejsce na dokumenty. Składany przedni
fotel pasażera, który po złożeniu można wykorzystać jako stolik. Posiada też osobne
zamykanie przednich/tylnych drzwi, aby
zapewnić większe bezpieczeństwo podczas
załadunku i rozładunku towaru.

MOPAR® CONNECT
Dzięki technologii MOPAR® Connect, kierowca jest zawsze w kontakcie ze swoim Fiorino: zdalna pomoc i usługi monitorowania gwarantują możliwość bezpiecznej jazdy,
z całkowitą swobodą i łatwiejszym dbaniem o pojazd.

MIEJSKA

TECHNOLOGIA
ZOSTAŃ W KONTAKCIE
PRZEZ CAŁY CZAS.

MY:ASSISTANT

MY:REMOTECONTROL

MY:CAR

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
JEST ZAWSZE NASZYM PRIORYTETEM

ZAMIEŃ SMARTFONA W PILOT DO ZDALNEJ
OBSŁUGI TWOJEGO FIORINO, GDZIEKOLWIEK
JESTEŚ I KIEDYKOLWIEK POTRZEBUJESZ

ASYSTENT, KTÓRY ZADBA O STAN TWOJEGO
FIORINO

POMOC PODCZAS WYPADKU
W przypadku zderzenia, system natychmiast
skontaktuje się z pomocą Mopar®, aby zapewnić Ci
wszelką możliwą pomoc.

Kiedy Ty prowadzisz, Twoja firma ciągle działa.
FIORINO oferuje całkowicie nowy system
multimedialny w postaci nowego RADIA Z
EKRANEM DOTYKOWYM 7", z BLUETOOTH®,
audio streaming, USB, DAB, WSPARCIEM
APPLE CARPLAY I ANDROID AUTO™.
Radio można również wyposażyć w SYSTEM
NAWIGACJI, abyś już nigdy nie pomylił drogi.
Wszystko idealnie wkomponowane w deskę
rozdzielczą daje Ci możliwość wykonywania
połączeń bez odrywania rąk od kierownicy.
Technologia jakiej potrzebujesz w zasięgu
Twoich rąk.

POMOC DROGOWA
W przypadku awarii skontaktuj się natychmiast z
pomocą Mopar®, który może zdalnie sprawdzić
sytuację i sprowadzić pomoc do lokalizacji przesłanej
przez GPS w Twoim Fiorino.
POMOC PRZY KRADZIEŻY
Otrzymaj powiadomienie, gdy Twój pojazd
przemieszcza się w podejrzany sposób i uzyskaj
pomoc w jego śledzeniu i odzyskaniu.

ZNAJDŹ SAMOCHÓD
W łatwy sposób sprawdź, gdzie jest zaparkowany
Twój pojazd. System zlokalizuje samochód na mapie i
pokaże najkrótszą drogę do niego.
BLOKUJ DRZWI
Otwieraj i zamykaj zamek drzwi na odległość.
USTAW POWIADOMIENIA
Alarm geograficzny
Otrzymuj powiadomienia, gdy pojazd wjeżdża lub
wyjeżdża z wyznaczonej strefy.
Alarm przekraczania prędkości
Otrzymuj powiadomienia, gdy Twój pojazd przekracza
określoną prędkość.

BIEŻĄCY STAN
Miej stan pojazdu zawsze pod kontrolą. Główne
parametry, takie jak ilość paliwa, naładowanie
akumulatora, ciśnienie opon, przejechane kilometry i
stan drzwi można sprawdzać na bieżąco z każdego
miejsca.

MIEJSKA

MOC
WYBÓR SILNIKÓW
NA DOBRY POCZĄTEK.

FIORINO jest wyposażone w silnik Diesla
MULTIJET2 (EURO 6D-FINAL), który
charakteryzuje się doskonałymi osiągami,
niskimi kosztami eksploatacji i ekologiczną
pracą. Dostępny w wersjach 80KM i 95KM.

*Diesel ECOJET: system Start&Stop, alternator o
wysokiej wydajności oraz pompa oleju o zmiennej
wydajności.

MIEJSKA

ŁADOWNOŚĆ
PEŁNO MIEJSCA NA
WSZECHTRONNOŚĆ.

Każda praca ma inne wymagania.
A FIORINO może spełnić je wszystkie!
Łączy unikalny design z POJEMNOŚCIĄ
PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ DO 2,8 m 3
oraz ŁATWYM DOSTĘPEM dzięki SZEROKIM, ROZSUWANYM DRZWIOM BOCZNYM z ERGONOMICZNYMI PIONOWYMI
KLAMKAMI, które ułatwią Ci wykonywanie zadań.

Ale to nie wszystkie zalety FIORINO:
ŁADOWNOŚĆ DO 610 kg, SZEŚCIENNA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA i TYLNE
DRZWI OTWIERANE W ZAKRESIE 180°,
ułatwiające dostęp do przestrzeni ładunkowej, oraz PRÓG ZAŁADUNKOWY NA
WYSOKOŚCI ZALEDWIE 527 mm. A także
ŚREDNICA ZAWRACANIA 9,95 m ułatwiająca manewrowanie.

MIEJSKA

1205

1473

570

1046
1523/2491*

527

PEŁNO MIEJSCA NA
WSZECHTRONNOŚĆ.

644

1041

ŁADOWNOŚĆ

* Ze złożonym fotelem pasażera

Rozsuwane drzwi
idealnie wpasowują
się w boczny panel,
a pionowe klamki
zapewniają dobry chwyt
i umożliwiają łatwe
otwieranie drzwi.

MIEJSKA

ŁADOWNOŚĆ
PEŁNO MIEJSCA NA
WSZECHTRONNOŚĆ.

Lampka w podsufitce i
wyjmowana latarka w
bocznej części przedziału
ładunkowego.

Gniazdo zasilania 12V w
przedziale ładunkowym.
Wszechstronność OBROTOWEJ DZIELONEJ
PRZEGRODY wraz ze składanym przednim
fotelem pasażera, umożliwia zwiększenie
DŁUGOŚCI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
o prawie metr i zwiększenie pojemności
o 0,3 m3. Pozwala to na przewożenie
długich ładunków dzięki całkowitej długości
przestrzeni ładunkowej równej prawie
2,5 m oraz pojemności równej 2,8 m3.

MIEJSKA

PRZYGODA
ZNAJDŹ DROGĘ
NAWET NA
BEZDROŻACH.
FIORINO ADVENTURE jest idealnym pojazdem
dla osób, które muszą pokonywać trudniejszy
teren, poruszać się po górach lub po prostu
chcą bezproblemowej jazdy nawet zimą.
ADVENTURE jest wersją z elektroniczną
blokadą dyferencjału TRACTION+, czyli
układem który zapewnia większą przyczepność
w ciężkich warunkach terenowych, takich jak
błoto czy śnieg. Układ ten można aktywować
przyciskiem na desce rozdzielczej podczas
przyspieszania przy prędkości poniżej 50 km/h.
Pojazd jest również wyposażony w większy
prześwit i specjalne 15-calowe opony M+S,
ochronę podwozia pod silnikiem, przedni
zderzak z płytą ochronną oraz wyższe boczne
listwy ochronne.

TRACTION+

MIEJSKIE

BEZPIECZEŃSTWO
DZIĘKI NIEMU JESTEŚ
BEZPIECZNY.
Gdy Twój biznes wymaga, abyś codziennie był
na drodze, bezpieczeństwo jest priorytetem.
FIORINO oferuje wszelkie możliwe systemy
bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy,
takie jak ABS z elektronicznym rozłożeniem
siły hamowania EBD, układ ESC wraz z
ASR (układ przeciwpoślizgowy) i HBA
(wspomaganie hamulca hydraulicznego).
HILL HOLDER dla łatwiejszego ruszania na
wzniesieniu oraz CZUJNIKI PARKOWANIA.
Przednie PODUSZKI POWIETRZNE i przednie
boczne poduszki powietrzne chroniące głowę
i klatkę piersiową. TEMPOMAT pomaga Ci
zachować całkowitą kontrolę, szczególnie na
autostradzie.

System ułatwiający jazdę i ruszanie na
nawierzchniach o słabej przyczepności
(śnieg, lód, błoto itp.), który pozwala na
przeniesienie momentu obrotowego w
przypadku poślizgu kół. Jego działanie
polega na zablokowaniu hamulca
kół o mniejszej przyczepności (lub
ślizgających się bardziej niż pozostałe)
i przeniesieniu momentu obrotowego
silnika na koło o lepszej przyczepności
do podłoża.

ESC
Elektroniczny system stabilizacji toru
jazdy (ESC) zapewnia stabilność w
przypadku utraty przyczepności opon,
ułatwiając utrzymanie kierunku jazdy.

Z ESC

Bez ESC

HILL HOLDER
Układ ten, zintegrowany z ESC, aktywuje
się automatycznie podczas ruszania
pod górę lub w dół nachylenia przy
włączonym silniku i automatycznie
utrzymuje samochód w miejscu bez
konieczności używania hamulca.

TEMPOMAT
Tempomat pozwala utrzymywać stałą
zaprogramowaną prędkość na długich i
prostych odcinkach (np. na autostradzie)
bez konieczności naciskania pedału
gazu.

Z Hill Holder

Bez Hill Holder

Zestaw 3 stalowych
poprzeczek o udźwigu
90 kg.

MIEJSKA

PERSONALIZACJA

Hak holowniczy
dostępny
w 3 konfiguracjach:
dwie stałe i jedna
odłączana.

OSOBOWOŚĆ ZAWSZE
ROBI RÓŻNICĘ.
RÓWNIEŻ W PRACY.
FIORINO jest wyposażone w pełen zestaw
akcesoriów najwyższej jakości stworzonych
prze z MO PA R ® : OFICJAL NĄ MARK Ę
OFERUJĄCĄ USŁUGI, OBSŁUGĘ KLIENTA,
ORYGINALNE CZĘŚCI I AKCESORIA.

Na jednoczęściowym
bagażniku dachowym
można przewozić
duże paczki i towary.

Zestaw dwóch siatek
na tylnych drzwiach,
przydatnych do
przechowywania
małych przedmiotów.

PASTELOWE KOLORY NADWOZIA

FIORINO CARGO

FIORINO CARGO

FIORINO CARGO

TAPICERKI

TAPICERKI

TAPICERKI

MIEJSKI

STYL

249 Biały

168 Czerwony

479 Niebieski

551 Pomarańczowy

METALICZNE KOLORY NADWOZIA

DRESS CODE:
KAMELEON.

094

293 Ciemnoczerwony
FIORINO dzięki swojej niepowtarzalnej
stylistyce i nowemu designowi przodu
nadwozia z pewnością zawraca na siebie
uwagę w mieście. Wybierz spośród 11
KOLORÓW NADWOZIA i 3 TAPICEREK,
zaprojektowanych dla spełnienia wymagań
nawet tych najbardziej wymagających.
Zdec yd u j kt ó r y war ian t n ajb ard z iej
odpowiada Twoim oczekiwaniom.

333 Błękitny

515 Granatowy

323

632 Czarny

323

319

444 Brązowy

KOŁPAKI I OBRĘCZE KÓŁ

612 Jasnoszary

319

695 Ciemnoszary

15”

15”

15”

15” Trekking

KOŁPAKI I OBRĘCZE KÓŁ

15”

15”

15” Trekking

KOŁPAKI I OBRĘCZE KÓŁ

15”

15”

15” Trekking

DANE TECHNICZNE
1.3 16v MultiJet2 80 HP
Silnik

DANE TECHNICZNE

Van

Van

4, rzędowy

4, rzędowy

1248

1248

Euro 6D Final z SCR - Start&Stop - ECOJET

Euro 6D Final z SCR - Start&Stop - ECOJET

16.8 : 1

16.8 : 1

Maks. moc: kW (KM) przy obr./min.

59 (80) 3750

70 (95) 3750

Maks. moment obrotowy: Nm przy obr./min.

200 at 1500

200 at 1500

Elektroniczny bezpośredni wtrysk MultiJet
Common Rail ze zmienną geometrią
turbosprężarka i chłodnica międzystopniowa

Elektroniczny bezpośredni wtrysk MultiJet
Common Rail ze zmienną geometrią
turbosprężarka i chłodnica międzystopniowa

Ilość cylindrów, układ
Pojemność skokowa (cm3)
Norma emisji
Współczynnik kompresji/ Stopień sprężania

Układ paliwa

1.3 16v MultiJet2 80 HP / 95 HP

1.3 16v MultiJet2 95 HP
Wymiary

Van

Długość (mm)

3957

Szerokość (mm)

1716

Wysokość (mm)

1721

Rozstaw osi (mm)

2513

Zwis przedni (mm)

854

Zwis tylni (mm)

590

Rozstaw kół przednich (mm)

1469

Rozstaw kół tylnich (mm)

1465

Bagażnik

Skrzynia biegów

Pojemność (m3)

Napęd

Przestrzeń ładunkowa

przedni

przedni

Długość (mm)

Koła
Opony

185 / 65 R 15 - 195 / 65 R15 - 185 / 65 R 15 Q (M+S)

185 / 65 R 15 - 195 / 65 R15 - 185 / 65 R 15 Q (M+S)

niezależne McPherson

niezależne McPherson

belka skrętna

belka skrętna

Pojemność akumulatora (Ah)

63

63

Natężenie akumulatora (A)

150

150

Zawieszenie
Przednie
Tylne
Układ elektryczny (12V)

Zbiornik paliwa (l)

45

45

11.8

11.8

Skręcanie
Średnica zawracania od krawężnika do krawężnika (m)

9.95

9.95

Hamulce - D (tarczowe) - T (bębnowe)
Przednie (mm)

D 257

D 284

Tylne (mm)

T 228

T 228

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h)

1523-2491a

Szerokość (mm)

1473

Szerokość między nadkolami (mm)

1046

Wysokość (mm)

1205

Próg załadunkowy (mm)

527

Pojemność (m )
3

2.5-2.8 a

Boczne rozsuwane drzwi

Pojemność

Zbironik karbamidu (l)

–

162

167

Zużycie paliwa (l/100 km) (min-max)
Cykl mieszany

4.9 - 5.2

4.9 - 5.2

Emisje CO2 g/km (min - max)

128 - 137

128 - 137

Szerokość (mm)

min 570 /
max 644

Wysokość (mm)

1041

Tylne drzwi z dwoma skrzydłami
Szerokość (mm)

min 1056 /
max 1140

Wysokość (mm)

1040/1060

Waga
Masa własna (kg)

1210 / 1215

GVW (kg)

1820 / 1795

Ładowność z kierowcą (kg)

610

Ładowność bez kierowcy (kg)

535

a

ze złożonym fotelem pasażera

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa są określane na podstawie oficjalnych badań, zgodnie z przepisami odpowiedniego rozporządzenia UE będącego w mocy prawnej podczas homologacji. W szczególności, wskazane wartości są określone na podstawie procedury
testu WLTP. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa są wskazane wyłącznie w celu umożliwienia porównania danych pojazdów. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane podczas homologacji mogą nie odzwierciedlać faktycznych wartości emisji CO2 i zużycia paliwa,
które zależą od wielu czynników związanych, przykładowo, z warunkami pogodowymi i drogowymi, oraz stanem, wykorzystaniem i wyposażeniem pojazdu. Wskazane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa odnoszą się do wersji pojazdu o największych i najmniejszych
wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie w zależności od wybranego wyposażenia i/lub rozmiaru wybranych opon. Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w cyklu produkcyjnym. W każdym przypadku
oficjalne wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zakupionego pojazdu zostaną dostarczone wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdowi. W przypadkach, gdy wartości emisji CO2 i zużycia paliwa mają wpływ na obliczanie podatków oraz opłat związanych z pojazdem,
należy odnieść się obowiązujących norm.

MIEJSKA

OBSŁUGA
PEŁNE WSPARCIE
DLA TWOICH POTRZEB.

GWARANCJA POJAZDU

PAKIETY FINANSOWE I USŁUGI UBEZPIECZEŃ*

Fiat Professional to nazwa handlowa spółki Fiat Chrysler Automobiles (FCA). FCA Poland SA udziela gwarancji na wady fabryczne
ujawnione w okresie 24 miesięcy od daty wydania pojazdu Klientowi i bez ograniczenia przebiegu. W ramach niniejszej Gwarancji,
Dealer jest zobowiązany nieodpłatnie naprawić części uszkodzone w wyniku wady produkcyjnej przez ich wymianę na oryginalne części
zamienne Fiat Professional lub odnowione części Fiat Professional.
Działania gwarancyjne wykonywane przez warsztaty sprzedaży Fiat Professional obejmują:
• naprawę lub wymianę wadliwej części
• czynności niezbędne dla wymiany lub naprawy
• materiały potrzebne do wykonania naprawy gwarancyjnej.
Przez okres trwania Gwarancji zapewniamy usługę pomocy drogowej.
Gwarancja na lakier
Pojazd jest objęty gwarancją obejmującą wady lakieru przez okres 36 miesięcy od daty wydania pojazdu Klientowi.
Gwarancja zapewnia całkowite lub częściowe ponowne lakierowanie pojazdu w niezbędnym zakresie oraz usunięcie wszelkich ustalonych
wad zgodnie ze standardowymi warunkami Producenta.
Gwarancja na perforację korozyjną
Elementy nadwozia są objęte gwarancją obejmującą perforację spowodowaną korozją, która powstaje od środka i przebije się na zewnątrz.
Gwarancja zapewnia naprawę i/lub wymianę wszelkich oryginalnych elementów nadwozia uszkodzonych przez korozję i jest ważna przez
8 lat od daty wydania pojazdu Klientowi. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek, w całości lub częściowo, niewykonywania
okresowych przeglądów wymaganych przez Producenta z częstotliwością wskazaną w Podręczniku Właściciela. Wszelkie znalezione
wady nie objęte Gwarancją będą zapisywane w książeczce przeglądów nadwozia w czasie realizacji kuponów na okresowe przeglądy.
Szczegółowe warunki ubezpieczeń znajdują się w folderze gwarancyjnym.

Sprawdź jak zdobyć własne pojazdy Fiat Professional z pomocą innowacyjnych rozwiązań finansowych FCA Banku i Leasys. . Bez względu na to czy jesteś klientem prywatnym, czy prowadzisz własną
firmę, FCA Bank i Leasys oferują Ci najlepsze i najbardziej elastyczne narzędzia ułatwiające finansowanie zakupu pojazdów Fiat Professional. Dzięki ofercie FCA Bank i Leasys możesz połączyć
finansowanie (kredyt, leasing, wynajem) z usługami ubezpieczeniowymi dopasowanymi do Twoich potrzeb.

Zarówno w kredycie jak i w leasingu cały proces od wybrania samochodu, poprzez wnioskowanie o kredyt podpisania umowy można zrealizować zupełnie zdalnie, bez wychodzenia z domu.
Wynajem to nowoczesne rozwiązanie dla Twojej firmy. Finansowanie samochodu ma formę stałego, miesięcznego czynszu. W zamian klient otrzymuje fabrycznie nowy samochód. Nie wymagana jest
wpłata własna, a po zakończeniu umowy Klient może zrezygnować z programu lub wymienić samochód na nowy. Czynsz pokrywa finansowanie, rejestrację oraz ubezpieczenie OC. Istnieje możliwość
wykupienia dodatkowej ochrony AC i pakietu serwisowego.
Ubezpieczenia - w zależności od wybranej formy finansowania FCA Bank i Leasys oferują szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych: ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt/Leasing (zabezpieczające
spłatę zobowiązań), ubezpieczenie GAP (zabezpieczające przed utratą wartości samochodu) oraz ubezpieczenia komunikacyjne.
* Więcej informacji znajdziesz pod linkiem https://www.fcabank.pl/, https://www.leasys.com/pl/

Mopar® Vehicle Protection (MVP) oferuje serię umów usługowych, które powstały, aby zapewnić wszystkim naszym klientom wygodę użytkowania i obsługi swojego pojazdu, bez problemów i zmartwień.
Nasze portfolio produktów składa się z szerokiej gamy planów wydłużonej gwarancji i serwisowania, z elastyczną ofertą poziomów ochrony, stworzonych aby zaspokoić Twoje indywidualne potrzeby
jazdy. Wszystkie usługi są polecane przez FIAT PROFESSIONAL.
Podpisz umowę usługową MVP bezpośrednio przy zakupie Fiorino i skorzystaj dodatkowo (jeśli chcesz) z oferty finansowej Banku FCA lub w ramach warunków subskrybcji każdego produktu.
MVP gwarantuje, że każda obsługa serwisowa jest przeprowadzana z użyciem oryginalnych części przez wysoce wykwalifikowanych techników w autoryzowanych warsztatach FIAT PROFESSIONAL w
całej Europie.
Wybierz umowę usługową najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb eksploatacyjnych.

Możesz skontaktować się z Fiat Professional dzwoniąc pod bezpłatną infolinię 0080034280000* dostępną w większości
krajów w Europie. Zapewniamy Pomoc Drogową przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Kontaktując się z Obsługą
Klienta Fiat Professional możesz także uzyskać informacje o naszych modelach, usługach, sieci salonów sprzedaży
i zarezerwować jazdę testową wybranym samochodem. Fiat jest do Twojej dyspozycji i jest gotów spełnić każdą
potrzebę lub prośbę związaną z użytkowaniem Twojego pojazdu lub naszymi usługami pomocy.

MAXIMUM CARE: PEŁEN SPOKÓJ UMYSŁU, GDZIEKOLWIEK SIĘ UDASZ
Rozszerz gwarancję pojazdu poza gwarancję fabryczną na maksymalnie +3 lata na taką, która obejmuje wszystkie części mechaniczne i elektroniczne. Ta gwarancja uzupełnia standardową gwarancję
producenta i oferuje najlepszą wartość. Zapisz się do programu MAXIMUM CARE w ciągu 24 miesięcy od rejestracji pojazdu.

MY FIAT PROFESSIONAL
Zajmij się swoim pojazdem jednym kliknięciem! Zarejestruj się teraz na Fiat Professional i odkryj usługi spełniające Twoje
potrzeby. Sprawdź na my.fiatprofessional.com

Kredyt to rozwiązanie, które umożliwia finansowanie zakupu nowych oraz używanych samochodów na prostych zasadach. Podobnie jak w przypadku leasingu oferta kredytowa zawiera pełną
elastyczność w zakresie okresu finansowania, wpłaty własnej czy dodatkowych ubezpieczeń. Klient może wybrać harmonogram spłat spośród dostępnych rozwiązań, z których najbardziej popularne to
raty miesięczny bądź opłacane raz w roku.

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

OBSŁUGA KLIENTA CIAO FIAT

*Pamiętaj, aby sprawdzić koszty połączeń u swojego operatora dzwoniąc zza granicy lub z telefonu komórkowego.

FIORINO nie jest tylko pojazdem roboczym.
Jest również pojazdem łączącym Cię z
siecią FIAT PROFESSIONAL, która jest
zawsze gotowa spełnić Twoje potrzeby i
oczekiwania.
Krótko mówiąc, wybór FIORINO oznacza
także wejście do świata kompleksowych
usług marki Fiat.

Leasing to rozwiązanie dla firm, które umożliwia finansowanie zakupu nowych oraz używanych samochodów na prostych zasadach. Elastyczność rozwiązania m.in. w zakresie okresu finansowania,
wpłaty własnej czy dodatkowych ubezpieczeń pozwala dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klienta. Leasing jest dostępny dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców.
Cały proces od wybrania samochodu, poprzez wnioskowanie o leasing aż do podpisania umowy można zrealizować zupełnie zdalnie, bez wychodzenia z domu.

my Fiat Professional

EASY CARE: POPRAW KOSZT TWOJEGO SERWISOWANIA
Ten pakiet serwisowy to budżetowe rozwiązanie dla spełnienia wymagań serwisowych Twojego Fiorino, które zapewni, że Twojego pojazdu nigdy nie ominie ważny przegląd i zagwarantuje mu maksymalną
sprawność.
Zapisz się do programu Easy Care w dowolnym momencie przed pierwszym przeglądem, w ciągu 12 miesięcy od rejestracji pojazdu.

NOWA

GAMA
FIAT PROFESSIONAL

PROFESJONALNA JAK TY.

Łatwo jest rozpoznać zawodowca: wystarczy spojrzeć na sprzęt, którego używa.
Prawdziwi profesjonaliści korzystają wyłącznie z profesjonalnych narzędzi. Dlatego FIAT PROFESSIONAL jest najlepszym
partnerem, jakiego można mieć, niezależnie od tego jaką pracę wykonujesz.

DOBLÒ
Nie ma lepszego sposobu pracy.
Nie ma lepszej wizytówki.
Po prostu wyjątkowy. Tak jak
Twoja praca.

FIORINO

TALENTO

Pojazd, który stworzył swoją
kategorię. Niezrównana
zwrotność i możliwości w
mieście.

Zwrotny, wszechstronny i
pomysłowy. Ma wyjątkowy
talent do zmieniania problemów
w rozwiązania, a wyzwań w
szanse. Każdego dnia.

DUCATO
Jest niezaprzeczalnym
liderem w świecie pracy jego naturalnym środowisku.
Wytrzymały, wszechstronny i
niezastąpiony.

