DUCATO
MİNİBÜS

DUCATO

AİLESİ
BİR DUCATO'YA
SAHİPSENİZ İŞİNİZ
DURMAZ!
Her bir Ducato, sahibinin işinde en iyi olabilmesi
için üretilir. O her işe uygun çözümleri ve
güvenilirliği ile sınıfında ön plana çıkmayı ve
işinizi ileriye taşıyan sağlam ortağınız olmayı
başarmıştır. Ducato ailesinden işinize uygun
çözüm ile buluştuğunuzda onunla harika işler
başarmanın gururunu yaşamaya hazırsınız
demektir.

Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

DUCATO

MİNİBÜS
YENİ NESİL
YOLCULUKLAR
Ducato Minibüs, yüksek performans ve üst
düzey konfor anlayışını bir araya getiriyor.
Büyük bir özenle tasarlanan iç mekânıyla Yeni
Ducato Minibüs, size keyifli yolculuklar
yaşatmayı vaat ediyor.
Sürüş teknolojisine dair yepyeni çözümler
sunan Ducato Minibüs’ün, hem sürücünün
hem de yolcuların benzersiz bir güvenlik ve
rahatlık içinde seyahat etmelerini sağlayan
ayrıcalıklarıyla siz de tanışın.

STİL
TASARIMIN
FONKSİYONELLİĞE
DÖNÜŞÜ
Ducato Minibüs’ün çarpıcı tasarımında, stilin
fonksiyonellikle buluştuğu gösterişli hatlar,
hem dinamik ve sağlam bir karakter hem de
yenilikçi bir görüntü ortaya koyuyor. Stil
kavramının Yeni Ducato Minibüs’ün olmazsa
olmazlarından olduğunu anlamak için
tamponlarına, ızgarasına, ön farlarına, alt
plakalarına ve kapı kollarına bir kez bakmak
yeterli. Küçük görünen ancak büyük fark
yaratan tüm bu detayları ile Ducato Minibüs
tasarım ve fonksiyonelliği mükemmel bir
denge ile buluşturuyor.

Izgaraya ek olarak ayrı ayrı çıkarılabilen üç parçadan
oluşan tampon, tasarımıyla en yüksek oranda koruma
sağlayacak, bakımı hızlandıracak ve maliyetleri
düşürecek şekilde tasarlandı.

Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

KALİTE

GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖVDE

DAHA SESSİZ İÇ KABİN

KALİTE İLE GELEN
MAKSİMUM VERİMLİLİK
Alanındaki 35 yılı aşkın tecrübesi ve son nesilde
yapılmış olan 10,5 milyon km’den fazla deneysel
testler sayesinde Ducato Minibüs, kalite, sağlamlık
ve güvenilirlik çıtasını yeni bir seviyeye çıkardı.
Aracın tüm ana bölümlerinde mühendisliğin ve
tasarımının etkileri göze çarpıyor. Ducato Minibüs’te
gövde ve hareketli parçaların sağlamlık, dayanıklılık
ve güvenilirliği artırılmakla kalmadı, süspansiyonlar
da gürültüyü zaman içinde en aza indirecek şekilde
geliştirildi. Performansı ve dayanıklılığı artırılan
fren sistemi, aynı zamanda gürültüyü de azaltacak
şekilde tasarlandı. Ducato’nun pedal ünitesinin
önceliği ise sürücünün zahmetini azaltmak ve
konforu çok daha ileri taşımak. Uzatılan debriyaj
ömrü ise Ducato Minibüs’ün ağır yüklerin altından
çok daha kolay kalkabilmesini sağlıyor. Ducato
Minibüs’ün elektrik sistemi, ampullerin ömrünü
uzatmanın yanı sıra, sisteme bağlı cihazları da her
zaman koruyor.

STİL VE
FONKSİYONELLİK

GÜÇLENDİRİLMİŞ
HAREKETLİ PARÇALAR

ETKİNLİĞİ ARTIRILMIŞ
FREN SİSTEMİ

GELİŞTİRİLMİŞ
DEBRİYAJ
GELİŞTİRİLMİŞ SÜSPANSİYONLAR

KONFOR VE
TEKNOLOJİ
YOLCU VE SÜRÜCÜLER
İÇİN MAKSİMUM
SEVİYEDE
Ducato Minibüs’ün sürücü bölümü onun gerçek
kontrol merkezidir. Tüm bilgi ve eğlence
aygıtları, güvenlik ve sürüş yardım sistemleri
sürücü koltuğundan rahatça ulaşılabilecek
şekilde konumlandırılmıştır. Bluetooth radyo,
istediğiniz müziği USB ve AUX girişleri sayesinde
en sık kullanılan multimedya formatlarında
dinlemenizi sağlar. Çok Fonksiyonlu Doküman
Taşıyıcı, Ducato Minibüs’ün en çarpıcı
özelliklerinden biri. Benzersiz tasarımı, tüm
akıllı telefonları, 10” ölçüsünde ekrana sahip

tablet bilgisayarları, hatta farklı ölçülerde
kâğıtları bile tutabiliyor. Ducato Minibüs’te isteğe
bağlı alınabilen ön paneldeki klima çalışırken,
soğutmalı bölmede yiyecek ve içeceklerinizi
muhafaza edebiliyorsunuz. Ön panelindeki eşya
bölmeleri, orta bölümdeki bardak ve şişe taşıyıcı,
cep telefonu bölmesi ve açık eşya gözü,
Ducato’nun detaylarda saklı mükemmelliğini
gösteriyor. Bu bölgeye yerleştirilen USB ve AUX
çıkışları sayesinde akıllı telefon ve tablet
bilgisayarları şarj etmek de mümkün oluyor.

Ducato'da arka taraftaki yolcular için de 16+1
araçlarda standart olarak sunduğumuz, her
yolcu için şarj amaçlı USB girişleri bulunuyor.

ÇOK FONKSİYONLU DOKÜMAN TAŞIYICI

SOĞUTUCU EŞYA GÖZÜ

FONKSİYONEL EŞYA GÖZÜ

USB GİRİŞLİ YOLCU KOLTUKLARI

PERFORMANS
GÜCÜNDEN ÖDÜN
VERME!
Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

Ducato Minibüs’ün sınıfının en düşük maliyetlerine
sahip olmasının arkasında, sınıfının yüksek
güvenilirliğe ve dayanıklılığa sahip en büyük silindir
hacimli tek endüstriyel motoru olması yatıyor.
Euro 6D motorizasyonu ile birlikte yapılan yeni
geliştirmeler ile birlikte performansı da artan
Ducato’da 140 Hp 350 Nm Torka sahipmotorizasyon
standart olarak sunuluyor. Ducato’da SCR teknolojisi
(Selective Catalytic Reduction) yardımıyla zorlu Euro6D emisyon standardına uyum sağlanmıştır. Bu
yöntem, emisyonu bir katalizatör içinden geçirmek ve
azot oksitleri su bazlı AdBlue ilavesiyle nitrojen ve
suya dönüştürmek suretiyle dizel motorlardaki azot
oksit (Nox) emisyonlarını azaltır.

140 MULTİJET
Silindir Hacmi: 2287
Tip: Dizel, 4 adet sıralı doğrudan
enjeksiyonlu Multijet II Common Rail
Intercooler ve turboşarjlı
Zamanlama: Dişli kayış
İkiz üstten eksantrik milli
Maksimum Güç: 140 HP (103 kW)
Devir: 3500
Maksimum Tork: 350 Nm
Devir: 1400 – 2500
Emisyon Seviyesi: Euro 6D

TRAFİK İŞARETLERİ TANIMA SİSTEMİ (TSR)

YAĞMUR VE KARANLIK SENSÖRÜ

HIZ KONTROLÜ VE HIZ SINIRLAYICI

Yağmurun yoğunluğuna göre silecekleri
çalıştırır ve hızlarını ayarlar. Alacakaranlık
sensörü ise dışarıdaki ışık yetersiz hale
gelince otomatik olarak kısa farları yakar.
(Standart)

Hız Kontrolü yolculuk hızınızı ayarlayıp
muhafaza etmeye yarar. Hız Sınırlayıcı ise
güvenliği artırıp, limitleri aşma riskini
azaltarak aracın ulaşabileceği en yüksek hızı
ayarlamanızı sağlar (Yalnızca 130 HP motor
ile sunulmaktadır). Sürücü gaz pedalına tam
basarak bazı gerekli manevralarda limitleri
aşabilir. (Technolux)

Bu sistem araç içi kamerayı kullanarak hız
limiti ve sollama işaretlerini önceden
algılayıp, ön paneldeki ekrana aktararak
sürücüye destek olur. (Standart)

GÜVENLİK
YOLUN HEP AÇIK
Ducato Minibüs sizin ve yolcularınızın her koşulda
emniyetli yolculuk yapmanızı sağlayan güvenlik
özelliklerine sahip. Şimdi gelin bu güvenlik
özellikleri ile tanışın.
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ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ UYARMA SİSTEMİ (LDWS)
Görüşün kötü olduğu hava şartlarında dahi
aracın şeridinden çıktığını saptayan sistemdir.
Tehlike yaratan durumlarda sesli ve görüntülü
bir sinyal sürücüyü uyarır. (Standart)

YÜK DAĞILIMI KONTROL SİSTEMİ (LAC)
ESC sistemine entegre olan Yük Dağılım
Kontrol Sistemi yolculuk esnasında aracın
özellikle toplam ağırlık ve ağırlık merkezi
anlamında yük durumunu belirler. Bu
parametrelere dayanarak ABS, ASR ve
ESP fonksiyonlarına daima ve mümkün
olduğunca etkili olmaları için yeni değerler
hesaplayarak müdahale eder. (Standart)

HILL HOLDER
Yokuşta aracın arkaya kaymasını önlemek
üzere, el freni çekmeye gerek kalmadan
frenleme yapar. (Standart)
Hill Holder
Destekli

Hill Holder
Desteksiz

UZUN FAR IŞIĞI TANIMA SİSTEMİ

SAVRULMA AZALTICI (ROM)

Bu sistem ön farların yanmasını ve sönmesini
kontrol eder. Karşıdan gelen araçları otomatik
olarak tanıyarak, gece sürüşlerinde görme
kapasitesini artırırken ışık parlaması riskini
aza indirir. (Standart)

Savrulma riskinin daha fazla olduğu
durumlarda
ESC
sisteminin
yeni
yardımcısı. (Standart)

ELEKTRONİK DENGE KONTROLÜ (ESC)

OTONOM FREN DESTEK SİSTEMİ
Bu sistem ön cama yerleştirilen kamera ile
yoldaki engelleri algılayabilmektedir ve
olası bir önden çarpışmanın tahmin
edilmesi durumunda gösterge panelinde
görsel ve sesli uyarı kombinasyonu ile
sürücüyü uyarır. Sürücünün uyarıya tepki
vermemesi durumunda, otonom bir darbeyi
önlemek ya da azaltmak için fren
müdahalesi yapar. (Standart)

SİS FARI
Ducato Minibüslerde maksimum koruma ve
verimlilik için ön sis farları ön tamponun alt
kısmına yerleştirilmiştir. (Standart)

Sistem acil durumlarda, örneğin yolda
olabilecek beklenmedik bir engelden
sakınmak üzere yapılan ani dönüş
manevralarında, aracın dengesini koruyarak
yolda tutmak üzere devreye girer. Yanal
hızlanma, sürat, direksiyon hâkimiyeti ve
açısı gibi değerleri işler ve gerektiğinde
sürüş torku ve fren sistemine müdahale
ederek aracın dengesini en iyi seviyeye
getirmeye çalışır. Sistem, Yük Dağılımı
Kontrol Sistemi (LAC), Savrulma Azaltıcı
(ROM), Antipatinaj Sistemi (ASR), Motor Fren
Torku Düzenleyici (MSR), yokuşta kalkışlarda
kaymayı önleyen Hill Holder ve Fren Destek
Sistemi HBA fonksiyonlarını içermektedir.
(Standart)

ESC Destekli

ESC Desteksiz

GENİŞLETİLMİŞ TAVAN
ACİL ÇIKIŞI

İÇ
TASARIM

YOLCU ÜSTÜ HAVA
DİFÜZÖRLÜ TÜRBİN TAVAN
KLİMA

ÖNEMLİ OLAN İÇ
GÜZELLİĞİ
Ducato Minibüs’ün yenilenen iç tasarımı, farklı
kullanım tiplerine en iyi şekilde cevap verir.
Ducato Minibüs iç mekânında izolasyonlar
artırılmış, böylelikle ısı ve ses yalıtımı artırılarak
aracın iç mekânı daha konforlu hale gelmiştir.
Ducato'nun bej koltukları zarafet ve kalite algısını
ön plana çıkarır. Türbin Tavan tipi klimadaki
difüzörler yolcuların klimadan daha verimli
olarak yararlanabilmesini sağlar. Ayrıca
genişletilmiş tavan acil çıkışı ile Ducato artık
daha ferah bir görünüme sahip.

BEJ ÖZEL TİP KOLTUKLAR

GENİŞ ÜRÜN
GAMI

DONANIM
DELUX
16+1
TECHNOLUX
16+1

İHTİYACINIZA
UYGUN ÇÖZÜMLER

19+1 CITY

20+1 CITY
Ducato Minibüs, kullanıcı ve yolcuların istekleri
doğrultusunda OKUL ya da SERVİS olarak tercih
edilebiliyor. Okul taşımacılığının ihtiyaçları göz
önünde tutularak yaratılan Ducato Okul Minibüsleri
16+1'den 20+1’e kadar geniş oturma kapasiteli
olarak tasarlandı. Personel servislerinin
ihtiyaçlarına dönük olarak tasarlanan Servis
Minibüsleri ise 16+1 kişilik oturma kapasitesiyle
ürün gamında yerini alıyor. Ducato Minibüs'ün çok
yönlü tasarımı her taşımacılık tipine kolaylıkla
uyum sağlayabilir.

Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

SERVİS

OKUL

DELUX

TECHNOLUX

GENİŞ ÜRÜN
GAMI
DUCATO SERVİS MİNİBÜSÜ
16+1 koltuk kapasiteli Ducato Servis Minibüsleri,
Delux ve Technolux donanım seçenekleri ile tercih
edilebiliyor. Sırt yatarlı, kolçaklı koltuklar hem
estetik hem de kalite algısını yükselten kadife
kumas seçenegiyle sunuluyor. DELUX donanım
seviyesi itibarıyla standart olarak sunulan ve her
yolcuya kisisellesmis aydınlatma ve havalandırma
imkânı saglayan özel tavan tasarımı, standart ön
klima, ilave ısıtıcı ünitesi, elektrikli sürgülü yan
kayar kapı, her yolcu için sarj amaçlı USB girisleri
ile Ducato seyahat konforunun referansı olmaya
aday. Ducato Minibüs TECHNOLUX versiyonunda
standart olarak sunulan krom efekti boyayla
renklendirilmiş difüzör çerçeveleri, deri direksiyon
simidi, deri vites topuzu ve krom çerçeveli
gösterge paneli, LED farları gibi ayrıcalıklar, size
binek otomobil keyfi yasatma hedefiyle tasarlandı.
Hız limitleme fonksiyonlu hız sabitleyici ise
güvenli ve konforlu sürüsü destekliyor.

Standart Ön Klima
Ducato'da tüm minibüs versiyonlarında
maksimum konfor için arka tavan
klimasına ilave olarak ön klima da
standart olarak sunulmaktadır.

Ön Sis Farları
Ön tamponun alt kısmında yer alan sis
farları, maksimum görüş açısı sunarak zor
koşullarda sürücüye yardımcı olmaktadır.

LED Gündüz Farları
Ducato Minibüs TECHNOLUX versiyonunun
hemen fark edilmesini sağlayan bir başka
özellik de LED gündüz farlarıdır.
Segmentinde ilk defa Ducato Minibüs
TECHNOLUX versiyonunda sunulan bu
farlar, normal ampullerden daha uzun
ömürlü olan ve daha az enerji harcayan
LED ampulleri sayesinde bakım
masraflarını da azaltmaktadır. Bu özellik
DELUX versiyonda opsiyonel olarak talep
edilebilir.

Hız Sabitleme Sistemi
Hız limitleme fonksiyonlu hız sabitleyici,
güvenli ve konforlu sürüşü destekliyor.
TECHNOLUX versiyonu yolcuları içinde
farklı bir yolculuk deneyimi vaat ediyor.

GENİŞ ÜRÜN
GAMI

16+1

19+1

DUCATO OKUL
MİNİBÜSÜ
Ducato Okul 16+1, Delux/Technolux donanım
seviyesinde tercih edilebilirken, yenilenen 19+1
kapasiteli ortadan koridorlu ve 20+1 kapasiteli
City versiyonları konforu ekonomiyle buluşturmak
için tasarlandı.

Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

20+1

360 derece çevresel görüş kameraları
sayesinde ise sürücünün görüş alanı
genişlerken, geri vitese geçildiğinde
yayalar için uyarı sesi veriliyor.

DONANIMLAR
GÖVDE TİPİ
KOLTUK ADEDİ
VERSİYON
DIŞ TASARIM
Çift parabolik halojen farlar
LED gündüz farı
Ön sis farları
Sinyal lambası entegre çift kollu dış dikiz
aynaları
Sürgülü yan kapı altında elektrikli otomatik
basamak
Beyaz renk sabit yan camlar
Elektrikli ve güvenlikli otomatik sürgülü yan
kapı
Yan süs çıtaları
3. stop lambası entegre arka spoiler
Kilitli yakıt depo kapağı
Üç parçadan oluşan ön tampon
16” jant
Tam boy jant kapakları

YÜKSEK
GÜVENLİK
SEVİYESİ

İÇ TASARIM VE KONFOR
Yüksekliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon
Orta konsolda telefon ve bardak tutucu
Sürücü koltuğu bel ayarı ve sağ kolçak
Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları
LUX tip sırt yatarlı kolçaklı arka kısmı kapaklı
yolcu koltukları
Sabit sırtlı CITY tip koltuklar
Koridor tarafı kolçaklı yolcu koltukları
Metalik boyalı difüzör çerçeveli TECHNO
torpido
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu
Tavanda açılabilir acil çıkış penceresi

DUCATO OKUL
MİNİBÜSÜ
Öğrencilerin güvenli koşullarda yolculuk
yapmasına olanak sağlayan Fiat Ducato Okul
Servisi, sıkışmayı önleyici özel fitile sahip
otomatik kayar kapı, darbeye, suya, toza ve
titreşime dayanıklı, gece görüşlü, 30 gün
süreyle kayıt yapabilen iç ve dış kameralar,
9 kg hassasiyetli oturmaya duyarlı sensörlü
koltuklar, her koltukta üç noktalı
ayarlanabilir emniyet kemerleri, anlık olarak
konum bilgisi sağlayan araç takip sistemi,
ışıklı “Dur” levhası ve “Okul Taşıtı”
çıkartması ile sunuluyor.

Ducato Okul Servisi’nde
sistem, kontak kapandıktan
sonra içeride yolcu kalması
durumunda, koltuklardaki
sensörler vasıtasıyla
içerideki yolcuyu algılıyor ve
bu monitor ile sürücüyü
sesli ve görsel olarak
uyarıyor.

30 gün süreyle kayıt
yapabilen iç kamera.

FONKSİYONEL/ELEKTRİK
Bluetooth'lu/Aux ve USB girişli 7"
dokunmatik ekranlı multimedya sistemi
Elektrik kumandalı dış dikiz aynaları
Ön göğüste ilave 12 volt elektrik çıkışı
Çakmak ve kül tablası
Eletrikli ön camlar
Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme
Krom çerçeveli gösterge paneli
Hız sınırlamalı cruise control
Atermik ön cam
Kapasitesi artırılmış alternatör
Yolcu bölümü uzun aydınlatma LED lambası
Yolcu üstü LED ışıklı hava difüzörlü (Okuma
lambalı) iç aydınlatma ünitesi
Yolcu üstü LED ışıklı hava difüzörlü (Okuma
lambasız) iç aydınlatma ünitesi
Tavan kliması
İlave ön sürücü bölümü klima
Yolcu bölümü ilave ısıtıcı (kalorifer)
Yolcu yanı şarj amaçlı USB girişleri

16+1
DELUX

SERVİS
16+1
TECHNOLUX

16+1
DELUX

OKUL
16+1
TECHNOLUX

19+1
CITY

20+1
CITY
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GÖVDE TİPİ
KOLTUK ADEDİ
VERSİYON
GÜVENLİK
EBD’li ABS
Sürücü hava yastığı
Yolcu koltuklarında 3 noktalı emniyet
kemerleri
Yolcu koltuklarında 2 noktalı emniyet
kemerleri
ESC (Elektronik Denge Kontrol Sistemi)
ROM (Devrilme Önleyici Sistem)
ASR (Antipatinaj Sistemi)
LAC (Yük Denge Kontrol Sistemi)
Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
HBA (Panik Fren Destek Sistemi)
MSR (Motor Tork Düzenleyicisi)
Uzun far tanıma sistemi
Trafik işareti tanıma sistemi
AEBS ( Otonom Fren Destek Sistemi )
Şerit takip uyarı sistemi
Yağmur ve Karanlık sensörü
Park sensörü
Viraj denge mili
İç ve dış kameralar
Her koltukta ağırlığa duyarlı koltuk sensörleri
Koltuk dolu/boş izleme monitörü
NVR kayıt ve araç takip cihazı
Arka kapıda reflektörlü OKUL TAŞITI yazısı,
DUR lambası
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Teknik özellikler
MOTOR
Motor tipi
Yakıt besleme
Silindir hacmi (cc)
Maksimum güç hp- d/d
Maksimum tork Nm (kgm) - d/d
Sıkıştırma oranı
Akü kapasitesi 12V (Amper-saat)
Debriyaj tipi
Çekiş
Şanzıman
Şanzıman oranları
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
6. vites
Geri vites
Son dişli oranı
Direksiyon sistemi
Emisyonlar
Yakıt tankı kapasitesi (L)
Lastikler
FRENLER VE SÜSPANSİYONLAR
Fren sistemi
Ön fren
Arka fren
Ön süspansiyon
Arka süspansiyon
PERFORMANS VE YAKIT TÜKETİMİ
Maksimum hız (km/s)
Yakıt tüketimi (L/100 km)
Şehir içi (L/100 km)
Şehir dışı (L/100 km)
Ortalama (L/100 km)
CO2 emisyonu NEDC (g/km)
BOYUTLAR
Dingil mesafesi (mm)
Toplam uzunluk (mm)
Toplam yükseklik (mm)
Toplam genişlik (mm) (aynalar hariç)
İç uzunluk (mm) (sürücü arkası)
İç genişlik (mm)
İç yükseklik (mm)
Eşik yüksekliği (mm)
Ön dingil tampon mesafesi (mm)
Arka dingil tampon mesafesi (mm)

4 silindirli Multijet motor, 16V
Turbo kompresör ve intercooler ile elektronik kontrollü Common Rail direkt enjeksiyon
2287
140 Hp (103kW)@ 3.500 rpm
350@ 1.400 - 2.500 rpm
16:2:1
95
Hidrolik devre ayırıcı mekanizmalı monodisk
Ön tekerleklerden
6 ileri vites + geri vites
3,727 : 1
1,952 : 1
1,290 : 1
0,875 : 1
0,673 : 1
0,585 : 1
3,154 : 1
5,231:1
Hidrolik Kremayer
Euro 6D-TEMP
75
19
4 disk fren ve EBD’li ABS
Hava kanallı disk (D 300)
Disk (D300 hava kanallı disk)
MacPherson tipi bağımsız, teleskopik amortisörlü, viraj denge milli
Boru şeklinde sabit dingil, parabolik yaprak yaylı

DÜZ TİP BEJ KUMAŞ CITY

BEJ/KADİFE DELUX/
TECHNOLUX

SERVİS KONTRATLARI
Uzatılmış Garanti ile garantinizi uzatır, aracınızı Fiat Servislerinde orijinal
parça ve uzmanlıkla koruma altına alırsınız. Üstelik ikinci el satışında fiyat
avantajı elde edebilirsiniz.

Acil Yol Yardım Ekstra ile Fiat’ınız garanti dışına çıkmış olsa da yol
yardımı, çekici hizmeti, ikame araç ve daha birçok hizmetten ücretsiz
yararlanabilirsiniz.

DENEYİM
Hızlı Servis ile yağ bakımı, balata değişimi, akü değişimi gibi işlemler
için online randevu alarak servise geldiğinizde Fiat’ınızı 1 saat içinde
teslim alabilirsiniz.

Yedek Araç ile Fiat’ınızı aynı gün içinde teslim edemediğimiz
mekanik işlemlerinizde, ücretsiz yedek araç servisimizden
faydalanabilirsiniz.

4035
6363
2524
2050
4070
1870
1932
560
948
1380

Motor Yenileme ile garanti dışı yüksek kilometrelerdeki aracınızın
motor kontrolünü, gerekirse yenilenmesini Fiat Yetkili Servislerinde
yaptırabilir, hem işçilik ve parça garantisiyle hem de uzman
personellerimizle aracınızı ilk günkü haline getirebilirsiniz.

LPG Dönüşüm ile aracınızın Fiat Yetkili Servislerinde güvenli bir
şekilde LPG dönüşümünü gerçekleştirebilir, garantisi bozulmadan
ekonomik ve çevreye duyarlı sürüşün keyfini yaşayabilirsiniz.

Yakıt Güvence Sistemi ile akaryakıtınızı sürekli Opet
istasyonlarından alarak, akaryakıttan kaynaklanabilecek
hasarlara karşı onarım maliyetlerinden korunabilirsiniz.

Bakım Paketi ile Fiat’ınızın gelecekteki periyodik bakımlarını
şimdiden indirimli olarak satın alabilir, olası enflasyon ve fiyat
artışlarından korunabilirsiniz.

Fiat Kasko’yla aracınızda oluşabilecek tüm hasarların güvence altına
alınmasını ve Fiat Yetkili Servislerinde orijinal yedek parça ve uzman
işçilik güvencesiyle onarılmasını sağlayabilirsiniz.

Online Randevu ile web sitemizden randevu alarak, işlem taleplerinizi
servis danışmanlarımıza serviste beklemeden, hızlıca iletebilirsiniz.

Acil Yol Yardımla seyahat halindeyken aracınızla ilgili beklenmedik bir
durumla karşılaştığınızda, hattımızı arayarak ücretsiz yol yardımı,
çekici ve daha birçok hizmetten yararlanabilirsiniz. Üstelik aracınızın
garanti süresince tüm bu hizmetler ücretsiz.

Far Parlatma’yla yaşlanan Fiat’ınızın far camının dış
yüzeyinde oluşabilecek matlaşmaları giderip, yol
görüşünüzü kuvvetlendirebilirsiniz.

Mini Onarım ile Fiat’ınızın kaportasında, boyasında ve plastik
parçalarında oluşan küçük çaplı hasarları onararak, aracınızın
orijinalliğini koruyabilirsiniz.

Müşteri memnuniyetini ve tam hizmet esasını ilke edinen Otoeksper ile ikinci el
araçlara zahmetsizce sahip olur, Otoeksper güvencesi taşıyan araçların keyfini
çıkarırsınız. Otoeksper bayilerinde; motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz
işleminden geçirilmiş olan ikinci 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 imkânı.
Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkânı.
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.

Cam/Boya Koruma Filmi ile Fiat’ınızı güneş ışınlarından,
çizilmelerden, kum ve tozdan oluşacak hasarlardan koruyarak,
aracınızın estetik görüntüsünü koruyabilirsiniz.

153
7,3
6,7
7,0
201

HİZMETLER

Yağ Bakım Paketi ile Fiat’ınızın gelecekteki yağ bakımlarını
şimdiden indirimli olarak satın alabilir, olası enflasyon ve fiyat
artışlarından korunabilirsiniz.

Garantisi sona eren aracınızın Fiat Yetkili Servislerinde kontrollerini
yaptırır, kontrollü Uzatılmış Garanti hizmetini dilediğiniz zaman satın
alır ve aracınızı 1 yıl/30.000 km daha Fiat güvencesiyle kullanmaya
devam edebilirsiniz.

Fiat Bireysel Kiralama’yla otomobil
sahibi olmanın tüm sorumluluklarını
geride bırakın, kendinizi keyfine
hazırlayın.
• Hızlı Tedarik ve Teslimat
• Bütçe Dostu Esnek Çözümler
• Periyodik Bakım
• 7/24 Yol Yardım Hizmeti

Serviste Araç Takip ile serviste işlem görmekte olan Fiat’ınızın işlem
aşamalarını bekleme salonlarındaki ekranlardan, Fiat Yol Arkadaşım
uygulamasından ve web sitesinden takip edebilirsiniz.

Hasar Destek’le kaza yapmanız durumunda, kaskonuz olsa da olmasa da,
444 22 55 Fiat Müşteri İlgi Merkezi’ni arayarak Fiat Yetkili Servislerine
aracınızı ücretsiz olarak çektirebilir, kaza tespit tutanağı ve sigorta
işlemleriyle ilgili izlemeniz gereken adımlar konusunda destek alabilirsiniz.

Oto Muayene ile Fiat’ınızı zorunlu araç muayenesine
yüzde yüz hazırlayabilirsiniz.

Oto Koruma ile Fiat’ınızı ilk günkü görünümüne kavuşturabilir,
yeni bir araç kullanma keyfini tekrar tekrar yaşayabilirsiniz.

Ekspertiz ile ikinci el bir Fiat’ı ister alıyor ister satıyor olun,
aracın durumunu sertifikalandırabilir ve kötü sürprizleri, en
başından engel olabilirsiniz.

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 belirleyip, en az evrak ve imza garantisiyle işlerinizi
başlatabilirsiniz. Online başvuruyla bayiye gitmeden, istediğiniz yerde ve
zamanda https://www.kocfiatkredi.com.tr/ adresinden kredi başvurunuzu
yapabilir ve anında sonucunu alabilirsiniz. Alanında uzman dinamik kadrosuyla
tüm operasyonu 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.

Fiat Yol Arkadaşım ile Fiat’ınızın servis geçmişi, size özel kampanya ve
servis hatırlatmaları ve daha fazlası hakkında ücretsiz mobil uygulamamız
ve web sitemizden bilgi sahibi olursunuz.
Araç Altı İzolasyonu’yla yol zemini ve lastiklerden
kaynaklanan ses ve gürültünün belirli ölçüde araç içine girişini
engelleyerek daha da konforlu yolculuklar yapabilirsiniz.

Fiat Yol Arkadaşım Connect ile Fiat’ınızın araç menzili ve yakıt bilgisi
takibi, akü ve lastik durumu, çekilme uyarısı, araç kapılarının uzaktan
açılıp kapatılması gibi pek çok fonksiyona sahip olabilirsiniz. Ayrıca
üyeliğinizi yenileme hizmetiyle dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz.

Karbon Temizleme ile Fiat’ınızın motorunda biriken kurum
ve partikülleri temizleterek yüksek performanslı bir sürüş
elde edebilirsiniz.

Estetik ve kullanışlı aksesuar... Aracınızı kişiselleştirerek ek kullanım kolaylığı getiren
ve aracınıza estetik görünüm sağlayan kalitesi onaylanmış geniş ürün yelpazesi ve
garantili orijinal aksesuarlar.

Katalogda bulunan ürün verileri ve görselleri Türkiye’de satışa sunulanlarla farklılık
gösterebilir. Tofaş, önceden haber vermeksizin ürün detaylarını değiştirme hakkına
sahiptir ve katalogda yer alabilecek basım hatalarından sorumlu değildir.
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