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Tipo stelesňuje všetko, čo potrebujete. Je to štýlové, dobre 
vybavené, priestranné a hospodárne vozidlo. Nayvše ponúka 
bezkonkurenčný pomer hodnoty a ceny a ešte viac bezpečnosti. 

Podmania si vás absolútne všestranným, flexibilným a hlavne veľkorysým vnútorným priestorom.

Tipo sedan disponuje batožinovým priestorom s úžasným objemom 520 litrov. Tipo hatchback ponúka objem 440 litrov.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO 
NÚDZOVÉHO BRZDENIA 

ADAPTÍVNY TEMPOMAT/
OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI

SENZOR DAŽĎA SENZOR STMIEVANIA PARKOVACIE SENZORY 

Modely Tipo sedan, hatchback a kombi ponúkajú kvalitu vozidiel vyššej triedy, bez toho, aby to stálo viac. 
Podmania si vás absolútne všestranným, flexibilným a hlavne veľkorysým vnútorným priestorom.

Jedným z najdôležitejších cieľov celého radu Tipo je zaistiť vám maximálny kľud. Každé vozidlo je preto vybavené najmodernejšími bezpečnostnými 
systémami. Vďaka systému automatického núdzového brzdenia (AEB), adaptívnemu tempomatu (neplatí pre sedan), senzorom dažďa a stmievania  
a parkovacím senzorom získate neobyčajný pocit bezpečia.



Do praktického flexibilného systému Magic Cargo Space 
modelu Tipo kombi sa zamilujete!
Batožinový priestor s objemom 550 litrov upravíte jednou rukou presne tak, ako práve potrebujete. Ponúka totiž: 

• polohovateľnú podlahu v dvoch úrovniach
• odnímateľné bočné priečky pre menšie predmety
• úchyty na tašky
• sťahovaciu ochrannú roletu
• možnosť predĺženia úložného priestoru a úplne rovnej plochy až na 1,8 metra

Typ karoserie KOMBI HATCHBACK SEDAN

palivo Benzín Diesel Benzín Benzín

MoTor 1.4 95 k 1.4 T-Jet 120 k 1.6 MultiJet 120 k 1.4 95 k 1.4 T-Jet 120 k 1.4 95 k

prevodovka 6st. manuálna



FARBY KAROSÉRIE

Kombinovaná spotreba WLTP 4,4–7,2 l/100 km, emisie CO₂ 117–164 g/km. Na všetky vozidlá sa vzťahuje 2ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Použité fotografie sú 
iba ilustračné. Ponuka platí do vypredania zásob. Podrobné informácie získate u autorizovaných predajcov Fiat a na www.fiat.sk. Vydané: 09/2020.

Vyberte si z edície Tipo Italia za veľmi atraktívne ceny!
Zvoľte len verziu, výbavu, motorizáciu a farbu karosérie a získajte nové vozidlo bez čakania!

EDÍCIA TIPO ITALIA
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV A BEZ ČAKANIA

PASTELOVÉ

METALICKÉ

168 
ČERVENÁ 
PASSIONE

249 
BIELA

GELATO

444 
BRONZOVÁ 
MAGNETIC

651 
ZELENÁ 

TOSCANA

718 
ČIERNA
CINEMA

612 
SIVÁ

MAESTRO

695 
SIVÁ 

COLOSSEO

722  
PERLOVÁ
SABBIA

ITALIA STREET
KEĎ MÁTE RADI ŠTÝL
•  Klimatizácia
•  Predná lakťová opierka
•  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
•  UConnect rádio s 5“ dotykovou obrazovkou, 

hands-free Bluetooth
•  Multifunkčný volant
•  Radiaca páka a volant čalúnené kožou
•  Tempomat
•  6 airbagov
•  16“ kolesá z ľahkých zliatin s čiernou úpravou
•  LED denné svetlá 
•  Zatmavené zadné okná

ITALIA MIRROR
KEĎ HĽADÁTE POHODLIE
•  Automatická klimatizácia
•  Predná lakťová opierka
•  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
•  7“ UConnect rádio s funkciou zrkadlenia 

smartfónu
•  Multifunkčný volant
•  Radiaca páka a volant čalúnené kožou
•  Tempomat
•  6 airbagov
•  16“ kolesá z ľahkých zliatin
•  Vyhrievané predné sedadlá 
•  LED denné svetlá
•  Hmlové svetlomety s funkciou osvetľovania 

zákrut
•  Zadné parkovacie senzory
•  Chrómované detaily
•  Zatmavené zadné okná

ITALIA LOUNGE
KEĎ MILUJETE DOKONALOSŤ
• Automatická klimatizácia
• Predná lakťová opierka
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
•  7“ UConnect rádio s funkciou zrkadlenia 

smartfónu
• Multifunkčný volant
• Radiaca páka a volant čalúnené kožou
• Tempomat
• 6 airbagov
• 17“ kolesa z ľahkých zliatin
• Vyhrievané predné sedadlá
• LED denné svetlá
•  Hmlové svetlomety s funkciou 

osvetľovania zákrut
• Zadné parkovacie senzory
• Chromované detaily
• Xenónové svetlomety

ITALIA
KEĎ VÁS BAVÍ JEDNODUCHOSŤ

•  Klimatizácia
•  Predná lakťová opierka
•  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
•  Rádio s hands-free Bluetooth ovládaním, 

USB a 6 reproduktormi
•  Multifunkčný volant
•  Radiaca páka a volant čalúnené kožou
•  Tempomat
•  6 airbagov
•  15“ oceľové kolesá

717 
MODRÁ

MEDITERRANEO


