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ESNAFIN YÜKÜNÜ
HAFİFLETİYORUZ
İster mobilyacı ister manav... Pratico herkesin işine uygun bir kamyonet.
Arkasına istediğinizi yükleyin, gerisini ona bırakın.
Pratico, sizinle birlikte her işin altına girmeye ve yükünüzü haﬁﬂetmeye hazır.

KAMYONET DEĞİL,
EKMEK TEKNESİ
Pratico, esnafın halinden anlıyor, her git-gelde kazandırıyor.
Size yük olmadan yükünüzü taşıyan bu ekmek teknesi, kârınıza kâr katıyor.
Yüksek taşıma kapasitesi, manevra kabiliyeti ve
ekonomik yakıt tüketimiyle işinin ehli Pratico,
Türkiye’nin en pratik kamyoneti.

Ürün Türkiye pazarında farklılık gösterebilir.

ŞEHİR İÇİN KÜÇÜK, İŞİNİZ İÇİN
BÜYÜK BİR KAMYONET!
Yeni iş ortağınız Pratico, kamyonet kategorisinin yeni üyesi.
İhtiyacınız olanı taşıyor, işinizde verimliliği artırıyor.
Her gün şehiriçinde çalışmanız gerekiyorsa, Pratico yanınızda.
Pratico’nun kompakt tasarımıyla şehiriçinde rahatça hareket edin,
işlerinizi kolayca halledin.
Boyutlar ve taşıma kapasitesi arasında mükemmel bir dengeye
sahip olan Pratico’nun yakıt tasarrufu, manevra yeteneği,
güvenliği ve konforuyla gücünüze güç katın.

PRATICO,
YÜKÜNÜZÜ TAŞIMAYA HAZIR
Toplam 4,98 m’lik uzunluğu ve 1 ton yük kapasitesiyle Pratico,
yükünüzü taşımak için bekliyor.
4,2 m2’lik kasasında, 3 adet europalet dolusu yükü taşıyarak
boyundan büyük işlerin altından kalkıyor.
Katlanabilir yan ve arka sac paneller, nakliye sırasında daha fazla güvenlik sağlayan yük
tutucu kancalar ve bir kamyonetten beklenen her şey onda...
Ürün Türkiye pazarında farklılık gösterebilir.

Pratico her ayrıntısıyla işinizi kolaylaştırmak için tasarlandı.

İŞİN İÇİNDE KONFOR
VE TEKNOLOJİ VAR
Rahatlık ve fonksiyonellik Yeni Pratico’nun anahtar kelimeleri. Çok sayıda eşya gözü,
oturma mekanını en iyi şekilde düzenliyor. 3 kişinin oturmasına imkan veren çok işlevli
ön bank koltuk, altındaki 17,5 litrelik depolama bölmesiyle size mükemmel bir saklama
alanı sunuyor.

Yeni Pratico’nun ön panelinde bulunan torpido gözü, 10 inçlik tablet alacak büyüklükte bir saklama alanı sunuyor. Kapı panelleri gibi
kolayca ulaşabileceğiniz yerlerdeki büyük ve çok yönlü kullanıma uygun cepleriyle de Yeni Pratico’da her şey, her an elinizin altında.

Ayrıca Yeni Pratico’nun USB girişi özellikli radyosu sayesinde kişisel aygıtlarınızı
multimedya sistemine bağlayarak dilediğiniz müziği dinleyebilir, Blue&Me™
teknolojisiyle ellerinizi direksiyondan çekmeden, sesli komutla cep telefonunuzu
kullanabilirsiniz.

Eşyalarınızın kaymaması için özel olarak
Katlanabilir orta koltuk dilerseniz masa,
kol dayama yeri, dosya tutucu veya belge tasarlanmış bu bölmeyle eşyalarınız hem
ulaşabileceğiniz mesafede hem de güvende.
saklama gözü olarak kullanılabiliyor.

Yeni Pratico, konforlu koltuklarının yanı sıra
ortalama 3 dB azaltılan kabin içi gürültü
seviyesiyle akustik konforu da ihmal etmiyor,
işiniz için her yönden rahat bir ortam
hazırlıyor.

Ürün Türkiye pazarında farklılık gösterebilir.
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Pastel Renkler

STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER
PRATICO (KASALI)

PRATICO
Standart

PRATICO ŞASİ
Plus

Standart

Dış Donanım
Plastik yan koruma çıtaları

S

S

MOTOR

1.6 120 HP MULTIJET

1.6 120 HP MULTIJET

4, Tek sıra, önde enlemesine

4, Tek sıra, önde enlemesine

Silindir hacmi (cc)

1598

1598
Euro 6D

Silindir adedi ve yerleşim
Emisyon Seviyesi

Euro 6D

S

Sıkıştırma Oranı

16,5 : 1

16,5 : 1

Maksimum Güç (hp-dd)

120 - 3750

120 - 3750

Maksimum tork Nm
(kgm) - d/d

320 - 1750

320 - 1750

Tam boy jant kapağı

-

S

-

Kısmi Jant Kapağı

S

-

S

16" jantlar

S

S

S

Yakıt

Galvanizli paslanmaz sac kasa

S

S

-

Yakıt Besleme

Aluminyum kasa

O

O

-

Ateşleme

Metalik boya (sac kasa ile alınamaz)

O

O

-

ÇapxStrok (mm)

Sis farı

-

S

-

Gövde rengi ön tampon

-

S

O

Euro Dizel

Euro Dizel

Turbo ve imtercooler ile
çok noktalı elektronik
kontrollü Common Rail Multijet direkt enjeksiyon

Turbo ve imtercooler ile
çok noktalı elektronik
kontrollü Common Rail Multijet direkt enjeksiyon

Sıkışmalı

Sıkışmalı

79,5 X 80,5

79,5 X 80,5

GÜÇ AKTARIMI
Çekiş Sistemi

Önden

Önden

Vites Kutusu

6 + geri

6 + geri

60

60

Kramayer kumanda ve elektrik destekli

Kramayer kumanda ve
elektrik destekli

11,2 / 12,5 Maxi-Maxi XL

11,2 / 12,5 Maxi-Maxi XL

ELEKTRİK SİSTEMİ (12V)

Sürücü Kabini

Akü Kapasitesi (Amper-Saat)

Tavanda eşya rafı

S

S

S

DİREKSİYON

Ön konsol üstünde doküman tutucu

S

S

S

Sistem

Kilitli torpido gözü

S

S

S

Asgari Dönüş Daire Çapı (m)
FRENLER

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

S

S

S

Camlı Ara bölme

-

-

S

Sürücü yanı çift kişilik 3 nokta emniyet
kemerli yolcu koltuğu

S

S

S

Ön: (mm)

D305

D305

Arka: (mm)

T 254

T 254

Servofren

10"

10"

Bağımsız MAcPherson

Bağımsız MAcPherson

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

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

Süspansiyon
Ön

Fonksiyonel Donanım
Elektrikli ön camlar

S

S

S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

S

S

S

Hidrolik direksiyon

S

S

S

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış
dikiz aynaları

PRATICO ŞASİ - KASASIZ (PIANALATO)

-

S

S

Arka
AĞIRLIKLAR
Boş ağırlık (kg)

1665

1415

Azami yüklü ağırlık (kg)

2510

2510

İstiap haddi (kg)**

845

1095

1300 / 500

1300 / 500

Klima

O

S

O

Maximum römork kapasitesi
(Frenli/Frensiz) (kg)

Yol bilgisayarı

S

S

S

PERFORMANS

Güvenlik / Mekanik

Azami Hız (km/saat)

186

186

Hızlanma (s) 0-100 km

13,4

13,4

6,2/8,2/6,9

6,1/7,6/6,7

163/217/183

161/201/176

195 / 60R 16 C 99H

195 / 60R 16 C 99H

ESP,ASR, Hillholder, HBA, LAC

S

S

S

ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ (lt/100 km)

ABS ve EBD (Elektronik Fren Dağıtım
Sistemi)

S

S

S

Yakıt tüketimi (şehirlerarası /
şehiriçi/karışık) (lt/100km)*

Sürücü ön hava yastığı

S

S

S

Lastikler

S

AdBlue Deposu (litre)

14

14

Yakıt Deposu (lt)

60

60

Yolcu ön hava yastığı**
Tam boy sac stepne

S

S

S

S

S

Bluetooth & USB girişli Radyo

S

S

S

Konsolda USB girişi

S

S

S

Müzik Sistemi

• : Standart, o :Opsiyonel, - : Mevcut Değil
**Yolcu ön hava yastığı nedeniyle araçlarda ön konsol üstü döküman tutucu bulunmamaktadır.

CO2 salınımı (g/km)

* Teknik özellikler (B), (AB) 2017/1152/1153 yönetmeliği uyarınca NEDC döngüsüne göndermede bulunan ölçüm/korelasyon yöntemi temelinde CO2 ve yakıt tüketimi değerlerini göstermektedir. Araç verilerinin
karşılaştırabilmesini mümkün kılmak için geçerli yönetmeliğe göre elde edilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri verilmiiştir. Homologasyon CO2 ve yakıt tüketimi değerleri, örnek olarak sürüş tarzı, güzergâh, hava
ve yol koşulları, aracın durumu, kullanım şekli ve donanım seviyesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çeşiitli faktörlere bağlı olan gerçek CO2 ve yakıt tüketimi değerlerini yansıtmayabilir. Gösterilen
CO2 ve yakıt tüketimi değerleri, aracın en yüksek ve en düşük değerlere sahip versiyonlarına işaret etmektedir. Bu değerler, seçilen donanımlara ve/veya seçilen lastik ebadına bağlı olarak ortaya çıkan konfiigürasyona göre değişebilir. Gösterilen CO2 ve yakıt tüketimi değerleri kati değerler olmayıp, üretim döngüsündeki değişiklikler sonucunda fark gösterebilir. GCA bayi ağındaki belirli resmi bayilerde daha güncel
değerler bulunacaktır. Her durumda, müşteri tarafından satın alınan aracın resmi CO2 ve yakıt tüketimi değerleri araçla birlikte verilen belgelerle sunulacaktır. CO2 ve yakıt tüketimi değerlerinin araçla ilgili vergi
ve harçların hesaplamasında kullanıldığı durumlarda herr bir ülkedeki ilgili kanunlar anılmalıdır.
** 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.

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.

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.

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.

Acil Yol Yardım Ekstra ile Fiat’ınız garanti dışına çıkmış olsa da yol
yardımı, çekici hizmeti, ikame araç ve daha birçok hizmetten
ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Online Randevu ile web sitemizden randevu alarak, işlem taleplerinizi
servis danışmanlarımıza serviste beklemeden, hızlıca iletebilirsiniz.

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

HİZMETLER

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.

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.

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

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
• https://kiralama.fiat.com.tr/

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

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

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.
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.

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.
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.

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.

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.

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.

@kocfiatkredi

@kocfiatkredi

@kocfiatkredi

HİZMETLER

