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İLE KAFAN RAHAT
GARANTİN FIAT!



SOĞUTUCU
Doblo Frigo Maxi, gıda taşımacılığına uygun olarak
dizayn edilmiş olup, +4 derece soğutma kapasitesine sahiptir.
Araçlarımızda kullanılan soğutucu markası Webasto’dur.



YÜK BÖLÜMÜ
Doblo Frigo Maxi, modüler izolasyon
sistemi sayesinde 819 kg’lık istiap haddine
ve 2,2 m3 yükleme hacmine sahiptir.

Genişlik: 1115 - 1442 mm
Yükseklik: 1047 - 1180 mm

Yükleme hacmi 2,2 m3 dür.
İstiap haddi 819 kg’dır.

Yükleme eşiğinin yerden yüksekliği 592 mm’dir.
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İşinize Zaman Kalır
Doblo Frigo Maxi’nizi bayiden zahmetsizce teslim alır, resmi 
prosedürle uğraşmadan, hemen işe koyulabilirsiniz. Ayrıca 
satış sonrasında da Doblo Frigo Maxi’nize özel parçalar 
için FIAT yetkili servislerinden kolayca hizmet alabilirsiniz. 
Böylece farklı servisleri gezmekle kaybedeceğiniz zamanı 
işinize ayırmış olursunuz.

Sağlam İş Ortağınız Doblo Frigo Maxi
Şehir içinde dağıtım yapan sanal marketler, manavlar,
pastaneler ve balıkçılar gibi farklı işletmelere çözümler sunan 
Doblo Frigo Maxi, her zaman sağlam iş ortağınız olur.

İSTER SANAL MARKET,
İSTER MANAV, İSTER BALIKÇI,
O HER İŞE HAZIR!



YÜKÜNÜZE UYGUN
ÇÖZÜMLER SUNAR



+4 Derece Gizli Kondenserli.
+4 derece kullanıma uygun olan bu versiyonda,
soğutucu için motor bloğundaki aracın orjinal 
kondenseri kullanılmaktadır. Böylece aracın üstüne 
ek bir kondenser takılmasına gerek kalmadan 
aerodinamik yapı korunmaktadır. Ayrıca alçak 
tavanlı otopark gibi yerlerde kullanımı rahattır. 



+4 Derece Tepe Kondenserli.
+4 derece kullanıma uygun olan bu versiyonda,
sürücü bölümünde klima sunulmakta ve bu nedenle
soğutucu kondenseri araç üzerinde yer almaktadır.
Kondenser kapağı yüksekliği ve tasarımı aracın aerodinamik 
yapısına minimum etki edecek şekilde yapılmıştır.

Sürücü
bölümünde
klima
sunulmaktadır.





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



Teknik Özellikler Donanımlar
DOBLO FRIGO MAXI

MOTOR

Silindir adedi ve yerleşimi 4, Tek sıra, önde enlemesine

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 imtercooler 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 kumanda ve elektrik destekli

Asgari dönüş daire çapı (m) 11,2 / 12,5 Maxi-Maxi XL

FRENLER

Ön: ø (mm) D284 / D305 Maxi-Maxi XL

Arka: ø (mm) T 228 / T 254 Maxi-Maxi XL

Servofren: ø 10"

SÜSPANSİYON

Ön Bağımsız MacPherson

Arka Çift-bağlantılı tam bağımsız, helezon yay, amorsitör ve denge çubuğu

DIŞ BOYUTLAR

Aks mesafesi (mm) 3105

Uzunluk (mm) 4756

Genişlik (mm) 1832
Yükseklik (mm) (yüksüz) 
(Gizli Kondenserli / Tepe kondenserli) 1880 / 2015

AĞIRLIKLAR

Boş ağırlık (kg)* 1666

Azami yüklü ağırlık (kg) 2485

İstiap haddi (kg)** 819

YÜK BÖLÜMÜ BOYUTLARI (mm)

Uzunluk 1920

Genişlik min-max 1115-1442

Yükseklik min-max 1047-1180

Yükleme eşiğinin yerden yüksekliği 592

PERFORMANS

Azami hız (km/saat) 176

Hızlanma (s) 0-100 km 13,4

ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ (lt/100 km) 

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

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

Lastikler  195 / 60R 16

AdBlue deposu (litre) 14

Yakıt deposu (litre) 60

YÜKLEME KAPASİTESİ 

Yükleme kapasitesi (m3) 2,2

DOBLO FRIGO MAXI

+4 Derece Gizli Kondenserli +4 Derece Tepe Kondenserli

DIŞ DONANIM   

Plastik yan koruma çıtaları        S S

Asimetrik çift kanatlı sac arka kapı    S S

Kısmi Jant Kapağı S S

16'' lastik S S

Siyah renk tamponlar S S

Yolcu tarafı sürgülü yan kapı S S

SÜRÜCÜ KABİNİ   

Tavanda eşya rafı   S S

Kilitli torpido gözü S S

Sabit ara bölme 
(sac ara bölme üzeri panel uygulanmıştır) S S

FONKSİYONEL DONANIM   

Elektrikli ön camlar        S S

Hız Sabitleme Sistemi S S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit S S

Hidrolik direksiyon        S S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon        S S

Elle ayarlanan dış dikiz aynaları S S

Manuel Klima - S

Türkçe yol bilgisayarı        S S

Tam boy sac stepne S S

GÜVENLİK   

ABS ve EBD (Elektronik Fren Dağıtım Sistemi) S S

ESC, ASP, ASR, MSR, Hillholder S S

Sürücü ön hava yastığı        S S

Yolcu ön hava yastığı S S

TEKNOLOJİ

Radyo Mp3, USB ve Bluetooth® S S

* 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.

S: Standart,  O: Opsiyon,  A: Aksesuar,   - : Alınamaz
 
ESC (Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi)
ESP (Elektronik Stabilite Programı)
ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)
MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)
Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)



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.

• 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

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.


