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Fiat Tipo
FILOSOFIA TIPO
Dotări de serie complexe, în standard. Spațiu pentru tine și familia ta. Confort de clasă
superioară, la prețuri mici, mici. Toate acestea reprezintă Filosoﬁa Tipo.
AM CREAT MAI MULT SPAȚIU...
Fiat Tipo a fost proiectat pentru a oferi spațiu maxim și confort, deopotrivă pentru șofer
și pentru pasageri. În habitaclul său cuprinzător călătoresc relaxat cinci adulți.
FIAT TIPO E AICI!
Elegant, spațios și confortabil. Plăcerea condusului își întâlnește forma pereche în Fiat
Tipo.
FILOSOFIA TIPO
Ai dotări de serie complexe, în standard. Suplimentează-le cu spațiu suﬁcient pentru
tine și familia ta. Peste toate acestea, adaugă confort de clasă superioară, la prețuri mici,
mici. Rezultatul este Filosoﬁa Tipo.
DESIGN EFICIENT SI AERODINAMIC
Consum redus și unul dintre cele mai scăzute coeﬁciente de frecare din clasa lui.
ATÂT DE SPAȚIOS
Spațiu nelimitat pentru toată lumea. Un sedan care îi mulțumește pe toți, cu portbagajul
său de 520 de litri.
INTERIOARE COMODE
Accesibilitate completată de soluții inteligente de depozitare, control automat al climatizării, comenzi pe volan și sistem infotainment.
SCAUNE CU SUSȚINERE
Capitonajul ușilor se asortează cu tapiseria scaunelor.
CONFORT ȘI IAR CONFORT
Cu cel mai mare spațiu interior din clasă, Tipo transformă ﬁecare călătorie într-o experiență relaxanta, unică și practică, adaptată nevoilor tale de deplasare.
MOTORIZĂRI DIESEL MULTIJET
Un propulsor modern, ecologic și economic, cu performanțe de top.
SIGURANȚĂ ȘI MANEVRABILITATE
Călătorii plăcute și în siguranță la bordul lui Tipo, cel mai practic companion de drum.

RAZĂ SCURTĂ DE BRACAJ
Chiar și cele mai diﬁcile manevre sunt acum ușor de realizat, datorită direcției precise și
a razei scurte de bracaj a Noului Tipo.
AIRBAG-URI
Tipo este echipat cu 6 airbag-uri pentru ca tu să ﬁi protejat în întregime, în ﬁecare deplasare.
TIPO OPENING EDITION
TEHNOLOGIE LA ÎNDEMÂNĂ
Dotări tehnologice ideale și comenzi ergonomice și intuitive, pentru ca tu să ai mereu
toate funcțiile la îndemână, fără să îți iei ochii de la drum.
CLIMATIZARE
Temperatura ideală, la o atingere distanță. Sistemul de climatizare este ușor de setat, cu
aﬁșaj clar și comenzi intuitive.
TEHNOLOGIE PENTRU TINE
Cel mai bun ajutor pentru manevrele de parcare.
Datorită senzorilor de parcare posteriori, Tipo Opening Edition transformă orice
manevră într-o operațiune simplă și sigură.
DE DRUM LUNG
Tipo Opening Edition este echipat cu toate accesoriile care îți vor transforma ﬁecare
deplasare, pornind de la sprinturile în oraș și până la călătoriile lungi pe autostradă,
într-o experiență unică.
INFOTAINMENT
Radio cu Bluetooth și comenzi pe volan. Nu te mai distrage nimic: schimbi muzica preferată și asculți știrile în deplină siguranță.
FARURI
Faruri de ceață încorporate în versiunea Opening Edition.
ECHIPARE POP
SIGURANȚA, ASISTENTUL TĂU DE DRUM
Airbag-uri frontale, laterale și cortină, ESP cu Hill Holder și TPMS (Sistem de Monitorizare
a Presiunii din Anvelope), tetiere locuri posterioare.
ELEGANȚĂ CONFORTABILĂ
Aer condiționat, oglinzi laterale încălzite, banchetă spate divizată cu scaune rabatabile,
scaunul șoferului reglabil pe înălțime.
TEHNOLOGIE
Radio cu port auxiliar și USB. Ia cu tine muzica preferată!
ECHIPARE EASY
Plăcerea condusului își întâlnește forma pereche.
SIGURANȚĂ
Designul desăvârșit încorporează blocuri optice expresive.

CONFORT
Geamuri posterioare acționate electric.
TEHNOLOGIE
Sistem Uconnect 5" cu touchscreen, comenzi digitale intuitive, comenzi pe volan.
REMARCABIL PRIN DETALII
Volan și schimbător îmbrăcate în piele, carcase oglinzi în culoarea caroseriei, jante pe
16".
ECHIPARE LOUNGE
SIGURANȚA CARE TE ÎNCONJOARĂ
Faruri de ceață, 3 tetiere pentru locurile din spate.
FĂRĂ COMPROMIS
Calitate și spirit practic: aer condiționat automat, cotieră față, cruise control, priză de
12V.
ECRAN HD DE 7"
Fiecare călătorie devine mai interesantă datorită ecranului tactil de 7", aﬂat la
Îndemână.
DETALII DE DESIGN
Jante din aliaj de 16".

