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Karizmatik tasarımı, üstün teknolojisi ve
yüksek performansıyla sağlam tercih.

Karşınızda Türkiye’nin en çok tercih edilen 
ticari araçlarından Doblo.

SAĞLAM TERCİH DOBLO



UZAKTAN KONTROL

Aracınızın konumunu istediğiniz yerden görebilir,
yol tarifi alıp aracınızın konumuna rota oluşturabilirsiniz.

ÇEKİLME UYARISI

Aracınız sizde değilken hız ve mesafe limitini ayarlayabilirsiniz,
limitlerin dışına çıkıldığında telefonunuza bildirim gelir.

Hava yastıklarının açılması halinde Müşteri İlgi Merkezi
müşteriye ulaşır ve talep halinde ücretsiz ambulans gönderir.

Yolculuklarınızın detaylarını inceleyebilir, sürüşünüzü
iyileştirecek öneriler alabilir, rotanızı takip edebilirsiniz.

Araç gösterge panelindeki tüm uyarı lambalarının ne anlama
geldiğini ve ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz.

Geçmiş servis işlem kayıtlarını inceleyebilir; servis yeri,
saati, ücreti ve servis danışman bilgilerini görebilirsiniz.

Size özel kampanya ve hatırlatmaları detaylarıyla görebilirsiniz.

Aracınızın anahtarsız bir şekilde konumu değiştiriliyorsa,
örneğin çekiliyorsa, telefonunuza bildirim gelir.

Aracınızın bagajını ve kapılarını istediğiniz yerden,
istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

ARACIM NEREDE?

HIZ VE MESAFE LİMİTİ

AMBULANS

SÜRÜŞ TAVSİYESİ

ARAÇ İKAZ BİLDİRİMLERİ

GEÇMİŞ SERVİS İŞLEMLERİ

KAMPANYALAR

Aracınızı kullanma sıklığınızı ve kullanım şeklinizi analiz ederek 
size özel sürüş puanı oluşturur. Bu sayede, kullandığınız kadar 
kasko ödersiniz.

CONNECT KASKO



Taş gibi Doblo Trekking ile hem işiniz hem de
aileniz için aşılamayacak yol yok.



Yeni Doblo Trekking zorlu zeminlerde Traction Plus özelliği ile
konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

DIŞ TASARIM DETAYLARI

Kum, çamur ve kar gibi kaygan yollarda çekişi ön tekerlekler 
arasında dengeleyerek güçlü çekiş sağlayan Traction Plus sistemi

Yan kapı üzerinde özel Trekking logosu

Yeni 16" titanyum gri alaşım jantlar ve
dört mevsim lastikler



İÇ TASARIM DETAYLARI Trekking'e özel şık tasarım detaylarını keşfedin

Yeni 7" dokunmatik ekranlı multimedya sistemi

Turuncu dikişli
siyah koltukları ve
ön koltuklarda
Trekking logosu



Bende bir tane de binek otomobil vardı. Hafta sonu gezmelere 
onunla gidiyorduk önceden. Doblo’yu alır almaz yaptığım ilk 
iş ötekini satmak oldu. Şu direksiyonun, ön panelin tasarımına 
bakın. Hangi binek otomobilde var bu güzellik, bu konfor?

Serkan Gündoğar / Tekstil / 45



Daha fazla saklama alanı,
dikey doğrultuda genişletilmiş
havalandırma kanalları ve
otomatik klimasıyla
Doblo’yla her yolculuk
gerçek bir keyif.

DERİ DİREKSİYON VE ÖN KONSOL

Kontrolü daima elinde tutmak önemlidir.
Deri direksiyonu, ergonomik ön paneli,
gösterge paneli grafikleri, kapı panelleri
ve kaplamalarıyla Doblo’da direksiyonun
başına geçmek gerçek bir ayrıcalık. 



Konfor, ticaretin olmazsa olmazı.
Dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, çocuk aynası ve
ön eşya tavan rafı ile Doblo'da teknoloji ve konfor bir arada.

Doblo’nun içindeyken gözünüz arkada kalmaz.  
Doblo’nun çocuk aynasıyla arka koltuğun
kontrolü sizde.

Apple CarPlay veya Android AutoTM’da yararlanmak için iPhone’unuzu veya Android telefonunuzu USB girişine bağlamanız gerekmektedir.
* Android AutoTM*’yu kullanabilmek için Android Auto uygulaması ve Android 5.0 (Lollipop) veya daha sonraki bir sürümü çalıştıran Android uyumlu akıllı telefon gereklidir.
* Android ve Android Auto, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır. Uyumluluk, bazı işlevlerin veya uygulamanın tamamının çalışması cihazın modeline, ülkelere ve işletim sistemi sürümüne 
bağlıdır.
** Apple CarPlay, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple CarPlay logosunun kullanımı, bir araç kullanıcı arayüzünün Apple performans standartlarına uyduğu anlamına gelir.
Apple, bu aracın çalıştırılmasından veya güvenlik standartlarına ve düzenleyici standartlara uyumundan sorumlu değildir. Bu ürünün iPhone, iPod veya iPad ile kullanımının kablosuz performansını
etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Uyumluluk, bazı işlevlerin veya uygulamanın tamamının çalışması cihazın modeline, ülkelere ve işletim sistemi sürümüne bağlıdır.

KONFOR VE TEKNOLOJİ

Farklı saklama alanları ile üst düzeyde konfor 
Doblo'da. Doblo'nun ön tavan eşya rafı ile
konforda boyut atlayacaksınız.

Teknoloji, ticaretin olmazsa olmazı.
7" dokunmatik ekranlı multimedya sistemi,
Android AutoTM* ve Apple CarPlay** ile
Doblo'da teknoloji  parmaklarınızın ucunda.

Çocuk Aynası Dokunmatik Ekranlı Multimedya Sistemi Ön Tavan Eşya Rafı



Doblo, kazandırdığı kusursuz dengeyle sınıfında tek olan Bi-Link tam 
bağımsız arka süspansiyonuyla her tür yol koşulunda mükemmel konfor 
ve yol tutuşu sunuyor. EBD'li ABS fren sistemi ve yokuşlarda kaymayı 
önleyen hill-holder sistemli Dinamik Denge Kontrolü (ESC) gibi
ileri teknolojik donanımlara sahip Doblo ile ailenizin her yolculuğu
güvenli ve huzurlu.

Ayrıca Doblo, maksimum güvenlik için güçlendirilmiş gövdesi ve
yolcuların hem baş hem de gövdesini koruyan geliştirilmiş yan ve
ön hava yastıkları ile artık çok daha güvenli.

AİLENİZ İÇİN GÜVENLİK

Ailenizin güvenliğinden daha önemli ne olabilir ki ?

Baba olan iyi bilir. Öyle her araca güvenip çoluk 
çocuk bindiremiyorsun. Doblo şimdi eskisinden de 
sağlam ya... Konforlu da... Kafam rahat!

Ahmet Ak / Marangoz / 52

Görsellerdeki araç ile Türkiye'de sunulan farklılık gösterebilir.

Tam Bağımsız
Arka Süspansiyon
SINIFINDA TEK!

AİLENİZ İÇİN GÜVENLİK



1.6 120 HP MULTIJET
Silindir Hacmi (cc): 1598
Euro 6d Final
Maksimum Güç (hp-d/d): 120-3750
Maksimum Tork (Nm-d/d): 320-1500

YÜKSEK
TORK GÜCÜ

320 Nm

YÜKSEK PERFORMANS

Dükkâna yük taşıyın, çocuğu okula bırakın,
eşinizle alışverişe çıkın... Doblo'nun yüksek performansı
ve dayanıklılığıyla benzersiz Multijet motoru sayesinde
tüm yükünüzü zahmetsizce taşıyın.



Yeni Doblo Trekking, haftaiçi yoğun iş temponuza uyum sağlarken, 
hafta sonu da sevdiklerinizle doğanın tadını çıkarabilmeniz için tasarlandı.



Geniş açılabilen sürgülü arka kapılar

*Trekking versiyonunda Maxi gövde sunulmamaktadır.

Baba, arkadaş... Doblo, size kolayca ayak uydurabilecek şekilde tasarlandı. 
Dört farklı donanımı, özel paketleri ve kişiselleştirilebilir aksesuarları sayesinde
Doblo, tam istediğiniz gibi bir yol arkadaşı.

Doblo’nun Easy, Safeline, Premio Plus ve Trekking donanım alternatifleriyle 
tarzınızı yansıtın. Standart ve Maxi gövde tipi seçenekleriyle de alanınızı 
istediğiniz boyutlarda yaratın.*

İki farklı yüksekliğe ayarlanabilen
sert bagaj örtüsü

SINIFINDA TEK!
70 KG TAŞIMAKAPASİTESİ



Doblo’nun sayısız kişiselleştirme seçeneğiyle farkınızı ortaya koyun. Krom yan basamak ve krom arka koruma, spoiler,
krom sis farı çerçevesi, krom çerçeveli LED gündüz farları ve daha pek çok aksesuarıyla Doblo şıklığınızı tamamlıyor.

SAĞLAM AKSESUARLAR

Paspas SetiKoruma Kiti ve Yan Basamak

Krom Sis Farı Çerçevesi LED Gündüz Farları Ara Atkı Çeki Demiri
Krom Yan Koruma ve
Krom Arka Koruma Paspas SetiPaspas Seti



RENKLERMULTİMEDYA

PASTEL RENKLER

249 Beyaz
Radyo MP3, USB ve Bluetooth® (Easy’de Standart)

7" Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi (Safeline, Premio Plus ve Trekking donanımarında standart, Easy 
donanımında opsiyonel) 722 İnci Beji

695 Kurşun Gri 612 Mistik Gri

293 Lal Kırmızı

METALİK RENKLER



Pin Gri Kum Gri Turuncu Dikişli Siyah

GÖVDE  EASY SAFELINE PREMIO PLUS TREKKING

İÇ RENK KODU 223 391 233 1BL

KONSOL RENGİ SİYAH SAFELINE GRİ BEJ GRİ

KOLTUK KUMAŞI RENGİ PİN GRİ PİN GRİ KUM GRİ TURUNCU DİKİŞLİ SİYAH

DIŞ RENK KODU PASTEL DIŞ RENKLER

249 Beyaz ● ● ● ●

DIŞ RENK KODU METALİK DIŞ RENKLER 

722 İnci Beji ● ● ● ●

293 Lal Kırmızı ● ● ● ●

695 Kurşun Gri ● ● ● ●

612 Mistik Gri ● ● ● ●

İÇ DÖŞEMEJANTLAR

16" Jant Kapağı
(Easy'de standart)

16" Özel Alaşım Jant
(Safeline’da 

standart)

16" Premio 
Plus Özel 

Alaşım Jant

16" Titanyum
Gri Alaşım Jant

(Trekking'de standart)

Ticaretin makam koltuğu bu.
Doblo’nun yenilenen iç döşemeleriyle
size layık konforu ve şıklığı yakalayacaksınız.



Teknik Özellikler
1.6 120 HP MULTIJET

MOTOR

Silindir adedi ve yerleşimi

Silindir hacmi (cc) 1598

Emisyon seviyesi Euro 6D Final

Sıkıştırma oranı 16.5 :1

Maksimum güç hp -d/d 120 - 3750

Maksimum tork Nm - d/d 320-1500

Yakıt Euro Dizel

Yakıt besleme Turbo ve intercooler ile çok noktalı elektronik kontrollü Common Rail Multijet 
direkt enjeksiyon

Ateşleme Sıkışmalı

Çap x strok (mm) 79,5 X 80,5

GÜÇ AKTARIMI

Çekiş sistemi Önden

Vites kutusu 6 + geri

ELEKTRİK SİSTEMİ (12V)

Akü kapasitesi (Amper - saat) 60

DİREKSİYON

Sistem Kramayer kumandalık hidrolik

Asgari dönüş daire çapı (m) 11.2 / 12.5 Maxi

FRENLER

Ön: ø (mm) D 284 / D305 Maxi

Arka: ø (mm) T 254

Servofren: ø 10"

SÜSPANSİYON

Ön Bağımsız Mac Pherson

Arka Bi-link tam bağımsız, helezyon yay ve denge çubuğu

BOYUTLAR

Aks mesafesi (mm) 2755/3105 Maxi

Uzunluk (mm) 4406****/4756 Maxi

Genişlik (mm) 1832

Yükseklik (mm)(yüksüz)* 1845/1880 Maxi

Bagaj kapasitesi- koltuklar dik (litre) 790/1050 Maxi

Bagaj kapasitesi - koltuklar  
katlandığında (litre) 3200/4000 Maxi

AĞIRLIKLAR

Boş ağırlık (kg)* 1520 / 1570 Maxi

Azami yüklü ağırlık (kg) 2230 / 2375 Maxi

İstiap haddi (kg)** 710 / 701 Trekking / 805 Maxi

Maksimum römork kapasitesi (kg) 
(frenli / frensiz) 1300/500

PERFORMANS

Azami hız (km/saat) 176

Hızlanma (s) 0-100 km 13,4

Ortalama Yakıt tüketimi  
(Birleşik) (lt/100km)*** 5,8 - 6,8

Ortalama CO2 salınımı 
(Birleşik) (g/km)*** 153 - 179

Lastikler 195/60 R 16

AdBlue deposu (litre) 14

Yakıt deposu (litre) 60

* Sürücü hariç.
** İstiap haddi Tip Onayı alınmış standart donanımdaki araçlar için hesaplanmış ortalama değerlerdir. Karayolları ölçümlerinde aracın anlık sıvılarının ağırlığı, o araca özel donanım özellikleri ağırlıkları gibi değişken ağırlıklar 
dikkate alınacağından araç yüklemelerinde azami yüklü ağırlık değerini aşmamaya dikkat edilmelidir.
*** Tablolarda belirtilen C0

2
 emisyon ve yakıt tüketimi değerleri AT Regülasyonları kapsamında WLTP test döngüsüne göre yapılan testlerdeki ölçüm / korelasyon sonuçlarını ifade eder. Bu C0

2
 emisyon ve yakıt tüketimi 

değerleri farklı versiyonlar arası karşılaştırmada fikir vermek amacıyla verilmiştir. Gerçek emisyon ve tüketim değerleri; hava, yol koşulları, yük, araç bakım durumu ve seçilen opsiyonlara göre farklılık gösterebilir.
**** Trekking versiyonunun uzunluğu 4410 mm'dir.

Donanımlar DOBLO COMBI

EASY SAFELINE PREMIO PLUS TREKKING
TASARIM VE STİL

Siyah yan koruma çıtaları            S S - -

Trekking yan koruma çıtaları ve  üzerlerinde 
Trekking logosu - - - S

Piano Black yan koruma çıtaları            - - S -

Titanyum gri ön ve arka tampon koruma - - - S

Gövde rengi dış dikiz aynaları             - S S -

Piano Black dış dikiz aynaları - - - S

Gövde rengi ön ve arka tampon            - S S S

Arka kapı üzeri gövde rengi süs çıtası - - S S

Gri Tavan rayları - S - -

Piano Black Tavan rayları - - S -

Titanyum Gri Tavan rayları - - - S

Siyah kapı kolları            S S - S

Piano Black kapı kolları            - - S -

Karartılmış arka camlar              - - S S

Tam boy jant kapağı            S - - -

16” lastik S S S -

16” dört mevsim lastikler - - - S

16”Özel alaşım jantlar          - S - -

16" Premio Plus Özel Alaşım Jantlar - - S -

16" Titanyum Gri Alaşım Jantlar - - - S

Deri direksiyon simidi, vites topuzu, el freni körüğü - - S S

Koltuklar, vites ve el freni körüğünde turuncu dikişler - - - S

Yolcu ve sürücü tarafı sürgülü yan kapılar            S S S S

Yukarı açılır arka kapı            S S S S

Çift kanatlı arka kapı O O - O

KONFOR VE FONKSİYONELLİK

Elektrikli ön camlar            S S S S

Elektrikli arka camlar - - S S

Kilitli torpido gözü                  S S S S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit            S S S S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon            S S S S

Hidrolik direksiyon            S S S S

Sırt ayarlı yolcu ve sürücü koltuğu            S S S S

Yükseklik ve manuel bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol 
dayanağı          - S S S

Isıtmalı sürücü koltuğu - - - S

Isıtmalı ön yolcu koltuğu - - - S

Çift parçalı katlanabilir arka koltuk S S S S

Perde tipi bagaj örtüsü S - - -

İki kademeli kullanılabilen sert bagaj örtüsü*                      - S S S

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları                  S S S S

Elektrikli katlanan dış dikiz aynaları                  - S S S

Manuel klima                  S S - -

Otomatik klima - - S S

Çocuk aynası - - S S

* Maxi  gövde seçeneğinde Sert Bagaj Örtüsü sunulmamaktadır, Perde Tipi Bagaj Örtüsü standart olarak sunulmaktadır. 

S: Standart,  O: Opsiyon,  A: Aksesuar,   - : Alınamaz 



Katalogda sunulan veriler genel bilgilendirme amaçlıdır. Fiat/Fiat Professional sürdürdüğü ürün geliştirme politikası sebebiyle modellerin tasarım, renk, donanım, aksesuar 
ve teknik özellikler vb. tüm bilgilerini önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ürünlerle ilgili olarak en güncel bilgilere sahip olmak için yetkili Fiat/Fiat Professional 
satış bayilerini ziyaret ediniz.

GÜVENLİK

ABS ve EBD (Elektronik Fren Dağıtım Sistemi)                  S S S S

ESC (Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi) S S S S

ESP (Elektronik Stabilite Programı) S S S S

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi) S S S S

MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi) S S S S

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) S S S S

Traction Plus Sistemi* - - - S

Sürücü ön hava yastığı                  S S S S

Yolcu ön hava yastığı   S S S S

Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları - - S S

Arka koltukta üç adet yükseklik ayarlı baş dayanağı                  S S S S

Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları S S S S

Tam boy sac stepne                  S S S S

Geri görüş kamerası - - S S

Arka park sensörü O S S S

Ön sis farları                 - S S S

MÜZİK SİSTEMİ

Radyo Mp3, USB ve Bluetooth® S - - -

7'' Dokunmatik Ekranlı Multimedia Sistemi  
(Radyo, MP3 Çalar, USB,Bluetooth) O S S S

Android AutoTM** ve Apple CarPlay*** O S S S

Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi 
kumandadüğmeleri O S S S

S: Standart,  O: Opsiyon,  - : Alınamaz 

* Traction Plus 30 km/saat ‘in altındaki hızlarda devreye giren kum, çamur ve kar gibi kaygan yollarda çekişi ön tekerlekler arasında dengeleyerek yola standart bir araca göre 
çok daha fazla tutunmayı sağlayan sistemdir.

DOBLO COMBI

Yağmur  Sensörü - - S S

Far Sensörü - - S S

Hız sabitleme sistemi (Cruise Control) S S S S

Ön eşya tavan rafı S S S S

Arka Koltuk - Şarj amaçlı USB giriş - - S S

Bagaj bölümünde 12V priz                  S S S S

Türkçe yol bilgisayarı                  S S S S

Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi                  S S S S

Fiat CODE (Immobilizer)                  S S S S

EASY SAFELINE PREMIO PLUS TREKKING

** Android AutoTM*’yu kullanabilmek için Android Auto uygulaması ve Android 5.0 (Lollipop) veya daha sonraki bir sürümü çalıştıran Android uyumlu akıllı telefon 
gereklidir.
** Android ve Android Auto, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır. Uyumluluk, bazı işlevlerin veya uygulamanın tamamının çalışması cihazın modeline, ülkelere ve 
işletim sistemi sürümüne bağlıdır.
*** Apple CarPlay, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple CarPlay logosunun kullanımı, bir araç kullanıcı arayüzünün Apple performans standartlarına uyduğu 
anlamına gelir. Apple, bu aracın çalıştırılmasından veya güvenlik standartlarına ve düzenleyici standartlara uyumundan sorumlu değildir. Bu ürünün iPhone, iPod veya 
iPad ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Uyumluluk, bazı işlevlerin veya uygulamanın tamamının çalışması cihazın modeline, 
ülkelere ve işletim sistemi sürümüne bağlıdır.

Donanımlar

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.

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.

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

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

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

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.

HİZMETLER

Araç Altı İzolasyonuyla yol zemini ve lastiklerden kaynaklanan ses 
ve gürültünün belirli ölçüde araç içine girişini engelleyerek daha da 
konforlu yolculuklar yapabilirsiniz.

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

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

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.

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

Oto Muayene ile Fiat’ınızı zorunlu araç muayenesine üzde 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.

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

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.

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.

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

Acil Yol Yardım’la 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. 

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.

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.

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.

• Hızlı Tedarik ve Teslimat
• Bütçe Dostu Esnek Çözümler
• Periyodik Bakım
• 7 / 24 Yol Yardım Hizmeti
• https://kiralama.fiat.com.tr/

Fiat Bireysel Kiralama’yla otomobil sahibi olmanın tüm 
sorumluluklarını geride bırakın, kendinizi keyfine hazırlayın.

Markası ne olursa olsun 2. El aracınızı güvenle alabileceğiniz, mevcut aracınızı 0 Araç 
veya 2. El araç ile takas edebileceğiniz ya da nakit olarak satabileceğiniz
Otoeksper bayilerimizden aşağıdaki hizmetleri de alabilirsiniz

• 3 farklı 2. El Araç Garantisi
• Acil Yol Yardım Hizmeti
• Kredi
• Oto Kuaför

@kocfiatkredi @kocfiatkredi @kocfiatkredi

Koç Fiat Kredi ile hayalinizdeki otomobile showroom’dan çıkmadan kolayca 
sahip olabilirsiniz.  

• Size En Uygun Esnek Ödeme Seçenekleri
• Dijital İmza Kolaylığı
• Online Kredi Başvurusu https://basvuru.kocfiatkredi.com.tr/,
  https://www.fiat.com.tr/, 
  https://www.otoeksper.com.tr/
• Online Satış Sonrası Hizmetler https://www.kocfiatkredi.com.tr/ 
• Dinamik ve Alanında Uzman Kadrosu 

İle aracınızın satın alma sürecinde yaşadığınız keyif ve güven duygusunu 
finansman temininde de hissettirmek ve bu güzel başlangıçta sizlere 
mükemmellik sağlamaktır.

Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için bizi sosyal medya 
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

HİZMETLER


