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CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru – 00800 34280000 – jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości
krajów europejskich, ale również łatwo go zapamiętać. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadają poszczególnym
literom słowa FIAT, a następnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Możesz w każdej chwili skorzystać z pomocy drogowej, uzyskać informacje o naszych
modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzedaży oraz możliwości odbycia jazdy próbnej. W ten sposób każda Twoja
prośba związana z użytkowaniem samochodu będzie spełniona! Usługa dostępna jest w zakresie: pomocy drogowej – 7 dni w tygodniu przez całą dobę, informacji
handlowych – od poniedziałku do piątku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów – od poniedziałku do soboty w godz. 8-20. Numer Zielonej Linii
jest bezpłatny dla wszystkich połączeń z telefonów stacjonarnych, z wyjątkiem połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach.
Połączenie jest darmowe z telefonów stacjonarnych i komórkowych. W niektórych krajach europejskich operator komórkowy może naliczyć opłatę zależną
od wybranej taryfy.
Wszystkie samochody osobowe marki Fiat (z wyłączeniem Sedici), zakupione w punktach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce od 01.01.2012,
posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną
na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności
w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposażenie
seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.
Dane w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie prawo do
wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły
w salonie sprzedaży.
Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat działa na
rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać
materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady
w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Fiat zapewnia zgodność swych działań
z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania
wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do
stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.
nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Fiat tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu
pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie
www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow.

Specyfikacje modeli i wyposażenie dodatkowe mogą podlegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków lub wymogów prawnych. Dane zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie orientacyjny. Firma Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
w dowolnej chwili zmian w modelach opisanych w niniejszej publikacji z powodów natury technicznej lub handlowej. Fiat Marketing 04.2.0000.16 - S - 11/2015 - Printed in Italy - TG - Katalog wyprodukowany na papierze niezawierającym chloru.
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ON
PRZEŁĄCZ SIĘ!
Czy nie chciałbyś zmienić wszystkiego, co jest nudne, drogie, zanieczyszczające i skomplikowane
w coś zabawnego, wygodnego, przyjaznego dla środowiska i prostego? Dzięki Punto możesz to zrobić.
Zmień perspektywę. Spójrz z nowej strony na linię nadwozia - na idealną równowagę pomiędzy charakterystycznymi szczegółami jego sylwetki oraz stałymi ewolucyjnymi zmianami. Ciesz się zaawansowaną
i prostą w użyciu technologią. Rozpocznij przygodę, nie pozwól jej na siebie czekać.
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PUNTO
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START&STOP

ON

WYPOSAŻENIE

Najlepszy design łączy w sobie piękno i komfort bez nadmiernego wyraﬁnowania
i przepychu. Taką zasadą kierują się projektanci wnętrz Punto, które jednocześnie
cieszą oczy i zapewniają komfort, jakiego potrzebujesz w podróży.

EASY

Wersja Easy to idealne połączenie stylu i technologii. Widać to na pierwszy rzut oka,
dzięki specjalnemu miękkiemu wykończeniu deski rozdzielczej i charakterystycznemu
czarnemu wykończeniu wnętrza.

EASY
ABS + EBD + BAS
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości
Klimatyzacja manualna
Dwustopniowe wspomaganie kierownicy Dualdrive™
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
GSI - wskaźnik zmiany biegów
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Komputer pokładowy My Car
Elektrycznie sterowane szyby i lusterka boczne
Centralny zamek z pilotem w kluczyku
System stabilizacji toru jazdy ESP

Ten innowacyjny i wydajny system zatrzymuje silnik, gdy
samochód stoi na światłach lub w korku i natychmiast znowu
go włącza, gdy chcesz ruszyć. Ponadto inteligentny
alternator doładowuje akumulator samochodu w trakcie
hamowania, dzięki czemu silnik jest mniej obciążany

Czujniki ciśnienia powietrza w oponach TPMS
Światła do jazdy dziennej
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i zużywa mniej paliwa.
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KONTROLA

ON

OFF
NIESPODZIEWANE
SYTUACJE

ESP

BEZPIECZEŃSTWO

elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z systemem kontroli trakcji ASR

ABS

elektroniczny system kontroli hamowania

EBD

elektroniczny rozdzielacz siły hamowania

BAS

asystent awaryjnego hamowania

HILL HOLDER asystent podczas ruszania pod górę
ESS system sygnalizacji awaryjnego hamowania
ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

z doświetlaniem zakrętów

Punto to prawdziwa przygoda. Najwyższy poziom biernego bezpieczeństwa dzięki wytrzymałym stalowym elementom nadwozia, pasom
bezpieczeństwa z napinaczami oraz poduszkom powietrznym (do sześciu). Ciesz się podróżą bez zmartwień dzięki aktywnym
zabezpieczeniom zapewniającym idealną kontrolę nad samochodem, takim jak ABS z EBD oraz ESP zintegrowanym z ASR/MSR, HBA
oraz systemowi Hill Holder ułatwiającemu ruszanie pod górę i przednim światłom przeciwmgielnym z doświetlaniem zakrętów, które
automatycznie dostosowują się do toru jazdy.
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ON
AKCESORIA
Oferta akcesoriów dla Punto pozwoli Ci pożegnać nudę i rozpali w Tobie chęć wyróżnienia się, poczynając od osłon
lusterek, które są dostępne w czterech wzorach.
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Perłowa biel

Srebrna szarość matowa

Tytanowa szarość matowa

Egzotyczna czerwień

Lśniąca czerń

Gwiazdy

Włochy

Kwadraty

Tor wyścigowy

Strzałki

Koła
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KOLORY

Wybierz kolor odpowiedni dla Ciebie.

PASTELOWE

ON

296 BIAŁY Gelato

475 NIEBIESKI riviera

176 CZERWONY PASSIONE

METALIZOWANE

108
Felgi ze stopów lekkich 15”,
opony 185/65/15
348 SZARY argento

679 SZARY moda

439
Felgi ze stopów lekkich 16”,
opony 195/55/16
(bez możliwości
montażu łańcuchów)

876 CZARNY tenore

TKANINY
Czarny/Szary
Szare wstawki

EASY

AKCESORIA

Tapicerka
Kolor wykończenia tapicerki
Kod

50902778
16-calowe polerowane
felgi ze stopu z diamentowym
wykończeniem
(Linia Akcesoriów Fiata)

Tapicerka materiałowa
Czarny/Szary
Szare wstawki
127

KOLORY PASTELOWE
296 Biały Gelato
475 Niebieski Riviera
176 Czerwony Passione
KOLORY METALIZOWANE
876 Czarny Tenore
348 Szary Argento
679 Szary Moda
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50902779
16-calowe białe felgi ze
stopu z diamentowym
wykończeniem
(Linia Akcesoriów Fiata)

50901339
17-calowe felgi ze stopu
(Linia Akcesoriów Fiata)

50902243
17-calowe polerowane
felgi ze stopu
(Linia Akcesoriów Fiata)

13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ON
1.2
69 KM
BENZYNOWY

EASY
1.4
77 KM
BENZYNOWY

SILNIKI
Liczba cylindrów, położenie

4, rzędowo, poprzecznie z przodu

4, rzędowo, poprzecznie z przodu

70,8 x 78,9

72,0 x 84,0

1242

1368

Norma ekologiczna

Euro 6

Euro 6

Stopień sprężania

11,1 : 1

11,1 : 1

Średnica x skok (mm)
Pojemność (cm3)

Maksymalna moc kW (KM) przy obr./min
Maksymalny moment obrotowy Nm (kGm) przy obr./min
Rozrząd
Układ paliwowy
Zapłon

51 (69) 5500

57 (77) 6000

102 (10,4) 3000

115 (11,7) 3250

1 OHC (popychacze mechaniczne)

1 OHC (popychacze mechaniczne)

Elektroniczny MPI, sekwencyjny
i synchronizowany

Elektroniczny MPI, sekwencyjny
i synchronizowany

statyczny, ze sterowaniem elektronicznym

statyczny, ze sterowaniem elektronicznym

Skrzynia biegów, liczba

przedni

przedni

5 + wsteczny

5 + wsteczny

UKŁAD KIEROWNICZY
Przekładnia kierownicza
Średnica zawracania między krawężnikami (m)

Elektryczne wspomaganie kierownicy DualdriveTM

Elektryczne wspomaganie kierownicy DualdriveTM

10,9

10,9

HAMULCE - T (tarczowe) - B (bębnowe)
Przód: średnica (mm)
Tył: średnica (mm)

T 257 (wentylowane)

T 257 (wentylowane)

B 203

B 228

ZAWIESZENIE
Przód
Tył

Niezależne typu McPherson

Niezależne typu McPherson

Koła wzajemnie połączone belką skrętną,
hydrauliczne amortyzatory teleskopowe

Koła wzajemnie połączone belką skrętną,
hydrauliczne amortyzatory teleskopowe

WYMIARY
Rozstaw osi (mm)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
009 + 052



Centralny zamek

228



Elektrycznie ogrzewana szyba tylna

029



Elektrycznie sterowane szyby przednie

028



ESP + ASR/MSR, HBA i Hill Holder

392



ESS - system sygnalizacji awaryjnego hamowania

094



Immobiliser FIAT CODE

015



Klamki w kolorze nadwozia

61A



Klimatyzacja manualna z ﬁltrem przeciwpyłkowym

025



Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach

011



ABS + EBD + BAS



Kołpaki na koła stalowe 15"
4RQ



Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk

352



Lusterka boczne elektrycznie sterowane w kolorze czarnym

976



Poduszka powietrzna przednia kierowcy

500



Poduszka powietrzna przednia pasażera

502



Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + 6 głośników)

082



Reﬂektory przednie z funkcją "Follow Me Home"

096



Homologacja 5-osobowa

273



Sterowanie centralnego zamka za pomocą pilota w kluczyku

008



Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości

450



Światła do jazdy dziennej (DRL)

692



System przeciwpożarowy FPS

4G5



TPMS - czujniki ciśnienia powietrza w oponach

7B2



Wspomaganie kierownicy elektryczne dwustopniowe Dualdrive

112



Komputer pokładowy z wyświetlaczem piktogramowym

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Napęd

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

EASY

EASY

ON

2510

2510

1473 / 1466

1473 / 1466

Długość (mm)

4065

4065

Zagłówki na tylnej kanapie

182



Szerokość (mm)

1687

1687

Zderzaki w kolorze nadwozia

876



Wysokość (mm)

1490

1490

Zestaw naprawczy opon Fix&Go

499



275 / 1030

275 / 1030

185/65 R15

185/65 R15

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, lakierowane z czujnikiem temp. zewnętrznej

041



Przyciemnione szyby boczne tylne i tylna

070



Rozstaw kół przednich/tylnych (mm)

Pojemność przestrzeni bagażowej (VDA, dm3) typowa / maksymalna

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

KOŁA
Opony
MASY
Masa (kg)

1030

1040

Światła przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakretów

097



Masa ciągniętej przyczepy bez hamulca / z hamulcem (kg)

900

1000

Felgi ze stopów lekkich 15", opony 175/65/15

108



Zbiornik paliwa (l)

45

45

Podłokietnik przedni ze schowkiem w środku

132



Dzielone oparcie tylnej kanapy

195



Przyciski sterowania radiem z koła kierownicy

245



Radioodtwarzacz CD+MP3

41A



OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h)
Przyspieszenie (s): 0-100 km/h

156
14,4

165
13,2

ZUŻYCIE PALIWA - Dyrektywa 2004/3 WE (l/100 km)
W cyklu miejskim

6,6 (z 157) / 6,7 (z 5DE) / 7,2

7,4

Felgi ze stopów lekkich 16",opony 195/55/16 7-ramienne

439



W cyklu pozamiejskim

4,3 (z 157) / 4,4 (z 5DE) / 4,4

4,7

Podgrzewane siedzenia przednie

452



W cyklu mieszanym

5,1 (z 157) / 5,2 (z 5DE) / 5,4

5,7

Dojazdowe koło zapasowe stalowe z oponą 175/65 R15, prędkość maksymalna 80 km/h

4UE



119 (z 157) / 123 (z 5DE) / 126

132

Poduszki powietrzne boczne

505



Opcja

Tak

Czujniki parkowania tylne

508



Trzeci tylny zagłówek

511



System Start & Stop dla silników 1.2 8v 69KM

5DE

/ 

Pełnowymiarowe koło zapasowe stalowe z oponą 185/65 R15

5IY



Kurtyny powietrzne

614



Przystosowanie do montażu nawigatora Tom-Tom

6EN



Gniazdo z zasilaniem 12v w bagażniku

823



Pakiet dla palących (zapalniczka + popielniczka)

989



Emisje CO2 w cyklu mieszanym (g/km)
System Start&Stop

 = standard

14

 = opcja płatna

– = niedostępne
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