


Ζητήστε του ότι θέλετε: θα σας δώσει όλα όσα 
έχει... και ακόμα περισσότερα. ΤΟ FULLBACK 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ PICK-UP 
ΤΗΣ FIAT PROFESSIONAL. Ευέλικτο, 
ευπροσάρμοστο και δυνατό, το Fullback 
δεν γνωρίζει την σημασία λέξεων όπως 
"ξεκούραση" ή "πάρα πολύ." Και αυτό γίνεται 
γιατί έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αναλαμβάνει 
ακόμα και την δυσκολότερη αποστολή με 
την ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΤΟΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ: ΕΩΣ ΚΑΙ 3.1 
ΤΟΝΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 1 
ΤΟΝΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ. Επιπλέον, με 
το ξεχωριστό στιλ του και τον ΜΙΚΡΟ ΚΥΚΛΟ 
ΣΤΡΟΦΗΣ (5.9 M), το Fullback είναι ιδανικό 
επίσης και για την πόλη.

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΣΑΣ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ 

ΣΑΣ.



ΤΟ FULLBACK ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΔΥΟ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ EXTENDED (4 ΘΕΣΕΙΣ) Η 
DOUBLE CAB (5 ΘΕΣΕΙΣ), και δύο επίπεδα 
εξοπλισμού: SX και LX. Αυτό γίνεται γιατί 
επαγγελματισμός σημαίνει επίσης να σας 
δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που 
θέλετε.

Το FULLBACK τραβάει την προσοχή με τις 
μυώδεις και επιθετικές αλλά ταυτόχρονα 
απαλές και κομψές γραμμές του. Το στιλ 
του αποκαλύπτει όλη την φροντίδα και το 
πάθος της Fiat Professional, τα οποία είναι 
αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού που έχει 
δημιουργηθεί έτσι ώστε να σας εξυπηρετεί 
στην εργασία σας.

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ
ΜΕ ΣΤΙΛ.

ΕΜΠΡΟΣ ΦΑΝΑΡΙΑ BI-XENON ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17” ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ



ΣΗΚΩΝΕΙ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ.

Σκληροτράχηλο, αξιόπιστο και χρήσιμο μέχρι 
και την τελευταία λεπτομέρεια γιατί αυτό 
είναι που αναζητάτε όταν αξιολογείτε ένα 
επαγγελματικό αυτοκίνητο. Το FULLBACK 
σας παρέχει ικανότητα φόρτωσης έως και ενός 
τόνου και μία ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1.85 M στην έκδοση 
extended cab. Οι συνολικές διαστάσεις του 
(ΜΗΚΟΣ 5.2 M LONG, ΠΛΑΤΟΣ 1.8 M), 
κάνουν επίσης το Fullback το ιδανικό pick-up 
για τον καθημερινό τρόπο ζωής σας. Ακόμα 
και μετά την δουλειά.

ΕΚΔΟΣΗ DOUBLE CABΕΚΔΟΣΗ EXTENDED CAB
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ 
ΣΚΛΗΡΑ.

Εμείς στην Fiat Professional γνωρίζουμε 
πόσο χρόνο ξοδεύετε στο επαγγελματικό 
σας αυτοκίνητο. Αυτός είναι ο λόγος που 
έχουμε κάνει το FULLBACK τόσο άνετο 
και ζεστό. Για να σιγουρευτούμε ότι δεν θα 
κουραστείτε ποτέ να το χρησιμοποιείτε, ακόμα 
και όταν έχει τελειώσει η εργάσιμη ημέρα 
σας. Τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη του: 
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΕΥΡΥΧΩΡΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ 
ΑΨΟΓΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ και μία 
θέση οδήγησης με βέλτιστη ορατότητα. Τα 
πάντα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να το 
κάνουν ακόμα πιο άνετο. Δικό σας. 

DODODODODOUBBUBUBUBU LELELELEELE CCCCCCCCCABABABABABABABAAB ΜΜΜΜΜΜΜΕΕ Ε ΕΕ ΔΕΔ ΡΜΑΤΙΝΟ Ο ΕΣΕΣΣΩΤΩΤΤΤΕΡΕΡΕΡΕΡΙΚΙΚΙΚΟΟΟ

EXTENDED CAB ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

DOUBLE CAB ΜΕ ΔΕΡΜΑ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 
ΑΛΛΟ ΕΝΑ 
ΔΥΝΑΤΟ 
ΣΗΜΕΙΟ.

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία έχει φέρει 
πραγματική επανάσταση στον χώρο της εργασίας.
Το FULLBACK δεν έχει μείνει πίσω. Όλος ο 
εξοπλισμός του είναι κορυφαίας τεχνολογίας 
έτσι ώστε να μπορείτε να παραμένετε πάντα 
συνδεδεμένοι με την εργασία σας, τους πελάτες 
σας και τα ραντεβού σας, οποιαδήποτε στιγμή 
της ημέρας ή της νύχτας, όπου και αν πηγαίνετε, 
και σε οποιαδήποτε έδαφος. Εάν η εργασία 
δεν σταματάει ποτέ, γιατί να το κάνετε εσείς?

ΡΑΔΙΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Φιλικό με τον χρήστη, όμορφο στην εμφάνιση, 
πρακτικό στην χρήση του. Είναι το σύστημα 
ελέγχου πλοήγησης και ράδιου με μία μεγάλη 
οθόνη αφής το οποίο είναι διαθέσιμο στο Fullback.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ USB

Ξεκινώντας από σήμερα μπορείτε να ακούτε 
την μουσική που έχετε στο φορητό σύστημα 
αναπαραγωγής που έχετε πάντα μαζί σας και 
μέσα στο Fullback επιλέγοντας το απευθείας από 
την οθόνη αφής ή από τα κουμπιά ελέγχου στο 
βολάν του τιμονιού.

ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ

Το ιδανικό εργαλείο για παρκάρισμα με υπέρτατη 
ευκολία και ασφάλεια, ακόμα και στους πιο 
στενούς χώρους.

BLUETOOTH®

Σας επιτρέπει να απαντάτε στις εισερχόμενες 
κλήσεις αφού τις έχετε δει επάνω στην οθόνη 
αφής χωρίς καν να πρέπει να πάρετε τα χέρια σας 
επάνω από το τιμόνι ή τα μάτια σας από τον δρόμο.

ΣΥΣΤΗΜΑ KEY-LESS ENTRY

Έχοντας απλά το κλειδί μέσα στην τσέπη σας και απλά 
πιέζοντας ένα κουμπί, μπορείτε να ξεκλειδώσετε και 
να κλειδώσετε τις πόρτες από το εξωτερικό και να 
βάλετε μπροστά τον κινητήρα από το εσωτερικό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματο διζωνικό 
σύστημα κλιματισμού για περισσότερη άνεση.



ΜΠΟΡΕΙΤΕ 
ΠΑΝΤΑ ΝΑ 

ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ 
ΑΥΤΟ.

Όταν ο δρόμος γίνεται δύσκολος τότε είναι 
που το FULLBACK σας δίνει τον καλύτερο 
εαυτό του και αρχίζει να κάνει την διαφορά. 
Η δύναμη του έγκειται στο σκληροτράχηλο 
και ευέλικτο πλαίσιο του και στους κινητήρες 
του, οι οποίοι είναι πιο αξιόπιστοι, αποδοτικοί 
και ισχυροί από ποτέ άλλοτε. Το Fullback 
είναι εξοπλισμένο με ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ 
ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ. 

Είναι ένας ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 2.4 
ΛΙΤΡΩΝ και είναι διαθέσιμος στις εκδόσεις 
150 HP ή 180 HP, με μία ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 3100 KG. Το 
Fullback είναι επίσης εφοδιασμένο είτε με 
ένα ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
6 ΣΧΕΣΕΩΝ ή με ένα ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 5 ΣΧΕΣΕΩΝ.

Το ιδανικό είναι αυτό που εσείς θέλετε. Το 
Fullback σας εγγυάται επίσης ότι θα έχετε 
εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και 
εκπομπές ρύπων CO

2
. Στην πράξη, και οι δύο 

εκδόσεις αποδίδουν όλη την ισχύ, την ροπή 
και την αποδοτικότητα που απαιτείται από 
κάθε pick-up. 

DIESEL 2.4 150 HP

Κυβισμός: 2.442 cm3

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων: Euro 6
Ισχύς: 113 kW @ 3.500 rpm
Ροπή: 380 Nm @ 1.500/2.500 rpm
Ψεκασμός: Άμεσος Common Rail direct
Μετάδοση κίνησης: 2WD ή 4WD
Κατανάλωση* (l/100km): 6,9*/7.5**
Εκπομπές CO

2
* (g/km): 180*/196**

DIESEL 2.4 180 HP 4WD

Κυβισμός: 2.442 cm3

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων: Euro 6
Ισχύς: 133 kW @ 3.500 rpm
Ροπή: 430 Nm @ 2.500 rpm
Ψεκασμός: Άμεσος Common Rail direct
Μετάδοση κίνησης: 4WD
Κατανάλωση* (l/100km): 6,9*/7,5**
Εκπομπές CO

2
* (g/km): 180*/196**
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

 —— Ισχύς     - - -   - Ροπή    —— Ισχύς     - - -   - Ροπή   

*ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4WD ΜΕ START&STOP
**ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4WD
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ΑΠΟΔΟΣΗ OFF ROAD

ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ.  

OFF-ROAD

Γωνία πρόσπτωσης Γωνία διαφυγής

30° 22°

Γωνία περάσματος ράμπας

24°

Γωνία πλευρικής προσέγγισης

45°

4WD HIGH RANGE

Μπορεί να επιλεγεί σε ταχύτητες έως 
100 Km/h, κατανέμει την ροπή μεταξύ 
του εμπρόσθιου και του οπίσθιου άξονα 
μέσω ενός κεντρικού διαφορικού (CD), 
η τελευταία επιτρέπει την ασφαλέστερη 
οδήγηση στην άσφαλτο σε ολισθηρές 
συνθήκες.

4H

C/D LOCK

4WD HIGH RANGE ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

Με ασφαλισμένο το κεντρικό διαφορικό η 
ισχύς κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των 
εμπρός και των πίσω τροχών, βελτιώνει την 
ελκτική δύναμη και την οδηγησιμότητα σε 
χιόνι, άμμο ή χωματόδρομους.

4HLC

C/D LOCK

4WD LOW RANGE ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ

Η μειωμένη σχέση μετάδοσης παρέχει 
μεγαλύτερη ροπή για εξαιρετικές συνθήκες 
off-road: Ανέβασμα και κατέβασμα σε 
απότομες κλίσεις και δύναμη μέσα σε βαθύ 
χιόνι, λάσπη και άμμο.

4LLC

C/D LOCK

2WD HIGH RANGE

Παρέχει πιο αθόρυβη λειτουργία και 
καλύτερη οικονομία καυσίμου κατά την 
διάρκεια της κανονικής οδήγηση σε 
άσφαλτο.

2H

C/D LOCK

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ 4WD

Το FULLBACK έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να 
είναι το βασικό στοιχείο της ομάδας σας. Σε όλα 
τα εδάφη. Κομμάτι αυτού πηγαίνει στο σύστημα 
4WD που διαθέτει, το οποίο σήμερα είναι ακόμα 
πιο αποδοτικό και εύκολο στον έλεγχο του με τον 
αποκλειστικό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑ 4WD 
έτσι ώστε να παρέχει την μέγιστη ροπή σε κάθε 
τροχό, και την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 
(κεντρικό, σαν στάνταρ εξοπλισμός στις εκδόσεις 
LX, πίσω  προαιρετικό σε όλες τις εκδόσεις). 
Μία δύναμη που θα την βρείτε εξυπηρετική 
επίσης και στον ελεύθερο χρόνο σας, όταν 
είναι η ώρα για ένα διάλειμμα από την εργασία.

3 ΘΕΣΕΙΣ (SX) 4 ΘΕΣΕΙΣ (LX)



Η εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και 
αντιστρεπτική δοκό εγγυάται εξαιρετική 
ευστάθεια και στην άσφαλτο αλλά και σε 
off-road διαδρομές. 
Ο άκαμπτος πίσω άξονας με επιμήκεις 
σούστες πολλαπλών φύλλων αντέχει τις 
μέγιστες καταπονήσεις από την επιφάνεια 
του δρόμου και εξασφαλίζει ευστάθεια 
και άνεση, είτε είναι άδειο ή φορτωμένο 
με πλήρες φορτίο.

Σε περίπτωση ενός ατυχήματος, οι 
7 αερόσακοι με τους οποίους είναι 
εφοδιασμένο το Fullback (double cab) 
συνεισφέρουν όταν ανοίγουν στην 
απορρόφηση της σύγκρουσης. Επιπλέον 
των εμπρόσθιων αερόσακων, υπάρχουν 
οι πλευρικοί αερόσακοι και οι αερόσακοι 
κουρτίνας και ένας για τα γόνατα του 
οδηγού.

Το πλαίσιο έχει κατασκευαστεί με πολλά 
εξαρτήματα από ειδικό ελαφρωμένο 
ατσάλι και με υψηλή τάνυση ενώ διατηρεί 
αναλλοίωτα τα επίπεδα ασφάλειας.

Σε περίπτωση μίας μετωπικής 
σύγκρουσης, οι προεντατήρες σφίγγουν 
αυτόματα τις ζώνες ασφαλείας γύρω 
από τον οδηγό και τους επιβάτες έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιήσουν οποιοδήποτε 
χτύπημα με το άνοιγμα των εμπρόσθιων 
αερόσακων.Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ.

Το Hill Holder είναι ιδανικό για ξεκίνημα από 
στάση σε ανηφόρα με ασύγκριτη ευκολία, ακόμα 
και με πλήρες φορτίο. Συγκρατεί αυτόματα το 
αυτοκίνητο για μερικά δευτερόλεπτα χωρίς εσείς 
να πρέπει να πιέζετε το πεντάλ του φρένου.

Το σύστημα Trailer Stability Assist εγγυάται 
ιδανική ευστάθεια ακόμα και όταν ρυμουλκείτε 
ένα τρέϊλερ. Εάν πλαγιολισθαίνει το αυτοκίνητο, 
το TSA προσαρμόζει αυτόματα την ισχύ του 
κινητήρα και την δύναμη φρεναρίσματος σε 
κάθε ένα τροχό έτσι ώστε να δώσει σταθερότητα 
στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και στο τρέϊλερ.

Το Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας 
παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και ευστάθεια 
διαχειριζόμενο ανεξάρτητα την δύναμη 
φρεναρίσματος στους τροχούς όταν παίρνετε 
μία στροφή. Αποτρέπει την ολίσθηση των 
τροχών, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ολίσθησης 
του αυτοκινήτου και εγγυάται άψογη ελκτική 
δύναμη κάτω από όλες τις συνθήκες. 

Όταν ταξιδεύετε με ταχύτητα πάνω από τα 65 
km/h, το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής 
λωρίδας κυκλοφορίας (LDW) σας προειδοποιεί 
αυτόματα και με οπτικά αλλά και με ακουστικά 
σήματα όταν το αυτοκίνητο αποκλίνει 
επικίνδυνα από την λωρίδα στην οποία κινείται.

Ο ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας σας 
βοηθάει να μην υπερβαίνετε την ταχύτητα που έχετε 
προκαθορίσει. Εάν συμβεί αυτό, ένα οπτικό σήμα 
που συνοδεύεται από ένα ακουστικό σήμα σας 
προειδοποιεί και σας παροτρύνει να φρενάρετε.

Το FULLBACK είναι εφοδιασμένο με μία ευρεία 
γκάμα συσκευών ασφάλειας σχεδιασμένες 
έτσι ώστε να εγγυώνται μέγιστη προστασία και 
ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών. 
ΕΝΙΣΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ, 
7 ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ (ΣΤΟ DOUBLE CAB) ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΕΣ. Επιπλέον, το Fullback σας 
παρέχει το σύστημα HILL HOLDER για το 
ξεκίνημα από στάση σε ένα ανηφορικό δρόμο 
με ευκολία. Αυτό είναι γιατί μεταξύ όλων των 
εργαλείων της εργασίας σας, η ασφάλεια δεν 
μπορεί να υστερεί. Ποτέ.

ΧωΧωΧωΧωΧωΧωΧωΧωΧωΧωρίρίρίρίρίρίρίρίρίρίς ς ς ς ςςς ς ς TSTSTSTSTSTSTSTSTTSAAAAAAAA
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ΧωΧωΧωΧ ρίρίρίς ς ς ς ESESESCCC

ΧωΧωΧωΧωρίρίρίρίς ςςς HiHiHiHilllllll HHHHolololo dedederrrΜεΜεΜεΜεΜεΜ HHHHHHHililillill ll l l HoHoHoHoHoHoldldlddldlderererererer

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ

ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟBODYSHELL

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

TSA

LDW

ESC

HILL HOLDER



ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.

Υπάρχει άλλο ένα πεδίο στο οποίο το Fullback 
είναι ανίκητο: η προσαρμοστικότητα. Το Fullback 
έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να σας παρέχει 
τις περισσότερες λύσεις. Προσαρμόζοντας την 
πλατφόρμα φόρτωσης και την καμπίνα του 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, το Fullback 
μπορεί να παίξει οποιοδήποτε ρόλο μπορεί να
χρειάζεστε εσείς και η εργασία σας. 
Γυρίστε την σελίδα για να δείτε 
για τι είναι ικανό.

5,9 M

Κύκλος στροφής



ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1.52 M

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 1.85 M

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
    ΕΩΣ      ΚΑΙ 1T

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 3100 KG

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Double cab Extended cab



ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ* ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

* Τα εικονιζόμενα οχήματα φέρουν διασκευές από 
ανεξάρτητους διασκευαστές του εξωτερικού Δεν διατίθενται 
μέσω της FIAT PROFESSIONAL ως ολοκληρωμένα οχήματα, 
στην ελληνική αγορά. 



• Ηλεκτρονικός επιλογέας 4WD με 3 θέσεις
• Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω
• Ράδιο 2 Din με CD και MP3 player
• Θύρα USB
• Χειροκίνητος κλιματισμός
•  Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας

 (Double Cab)
• Κεντρικό κλείδωμα με διπλό τηλεχειριστήριο

• Ζάντες ατσάλινες 16"
• Σύστημα Start & Stop (Double Cab)
•  Υφασμάτινα καθίσματα σε απόχρωση 

σκούρο γκρι
• Υποβραχιόνιο στα εμπρός καθίσματα
• Αερόσακος οδηγού/συνοδηγού
• Πίσω προφυλακτήρας μπάρα
• Kάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

SX

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ.

• Ηλεκτρονικός επιλογέας 4WD με 4 θέσεις
• Χρωμιωμένα εξωτερικά διακοσμητικά
• Ζάντες αλουμινίου 16"
• Πλευρικό σκαλοπάτια (Double Cab)
• Πίσω προφυλακτήρας με μικρό σκαλί
• Βολάν τιμονιού με δερμάτινη επένδυση
•  Κουμπιά ελέγχου ηχοσυστήματος επάνω στο 

βολάν του τιμονιού
• Πόμολο λεβιέ ταχυτήτων με δερμάτινη επένδυση
•  Ράδιο 2 Din με οθόνη αφής 6" και CD/MP3 

player
• Bluetooth® & θύρα USB
• Αυτόματος κλιματισμός
• Αεραγωγοί πίσω καθισμάτων
• Κάμερα οπισθοπορείας
•  Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας 

(Double Cab)
•  Ηλεκτρικοί / θερμαινόμενοι εξωτερικοί 

καθρέπτες
• Trip computer
• Προβολείς ομίχλης
• Λεπτομέρειες εσωτερικού σε ασημί χρώμα 

LX



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΙΛ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟ 

ΣΑΣ.

Τάσια τροχού 16” (WCS) - SX

Μαύρο δέρμα

ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ MICA

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΑΣΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

480 Γκρι Titanium

473 Κόκκινο

462 Πράσινο Lattementa

478 Καφέ

563 Άσπρο 555 Μαύρο Mica

557 Άσπρο περλέ 463 Μπλε

Σκουρόχρωμη γκρι ταπετσαρία 
με μαύρες λεπτομέρειες

Ζάντες αλουμινίου 16” (WDN) - LX

Ζάντες αλουμινίου 16” (WDB) - SX

Ζάντες αλουμινίου 17” (WD3) - LX

κκκκουουουουουρόρόρόρόρόόόρ χρχρχρχρρχ ωμωμωμωμωμηηηηηη γκγκγκγκγκριριριριρι ττττταπαπαπαπαπαπετετετετεετσασσασασαασαρρρρρ

ΜαΜαΜαΜ ύρύρύροοο δέδέδέρμρμαα



Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΦΟΡΑ. ΑΚΟΜΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.

Το FULLBACK ολοκληρώνεται με μία πλήρη 
γκάμα από αξεσουάρ, όλα κορυφαίας 
ποιότητας, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από 
την MOPAR: ΤΗΝ ΜΑΡΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, 
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
της Fiat Chrysler Automobiles.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ DOUBLE CAB

BED LINER ΤΥΠΟΥ UNDER RAIL ΜΕ ΣΠΟΡΤΙΒ ΜΠΑΡΑ

ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ FREEBOX

FULL BOX

HARD TOP ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ SOFT TONNEAU

ΚΑΛΥΜΜΑ HARD TONNEAU ΜΕ ΣΠΟΡΤΙΒ ΜΠΑΡΑ

ΚΑΚΑΚΑΚΑΛΥΛΥΛΥΛΥΛΥΜΜΜΜΜΜΜΜΑ Α Α Α SOSOSOSOSOSOFTFTFTFF TTTTTONONONNONNENENENEN AUAUAUAUA
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ΟΛΗ Η 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ.
Το FULLBACK δεν είναι απλά ένα αυτοκίνητο 
εργασίας. Είναι επίσης το αυτοκίνητο το 
οποίο σας συνδέει με το μεγάλο δίκτυο της 
FIAT PROFESSIONAL το οποίο εκτείνεται 
παντού, είναι αποδοτικό και πάντα έτοιμο να 
εκπληρώσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
σας. Εν συντομία, επιλέγοντας το FULLBACK 
σημαίνει επίσης ότι σας συνοδεύει ένας 
ολόκληρος κόσμος από υπηρεσίες πλήρους 
φάσματος. Γιατί η Fiat Professional γνωρίζει 
ότι η εργασία δεν σταματάει ποτέ.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Στην αγορά του νέου επαγγελματικού αυτοκινήτου σας Fiat Professional, περιλαμβάνονται 3 χρόνια εγγύηση (απεριόριστα 
χιλιόμετρα για τα πρώτα δύο χρόνια και μέχρι 100.000 km για τον τρίτο χρόνο) από την ημερομηνία παράδοσης. Η εγγύηση 
παρέχει κάλυψη για το αυτοκίνητο σε κατασκευαστικά ελαττώματα, τα οποία θα επισκευασθούν χωρίς δική σας χρέωση 
χρησιμοποιώντας γνήσια ή ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά. Οι εργασίες σε καθεστώς εγγύησης εκτελούνται από το δίκτυο 
Διανομέων της Fiat και περιλαμβάνουν:
• επισκευή ή αντικατάσταση του χαλασμένου εξαρτήματος,
• τις εργατοώρες που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή την επισκευή,
• τα αναλώσιμα υλικά που χρειάζονται για την εκτέλεση της επισκευής σε καθεστώς εγγύησης.
Έχετε το πλεονέκτημα της οδικής βοήθειας για όλη την διάρκεια της εγγύησης.

Εγγύηση χρώματος
Το αυτοκίνητο είναι εγγυημένο έναντι κατασκευαστικών ατελειών στο χρώμα για μία περίοδο 36 μηνών από την ημερομηνία 
παράδοσης. Η εγγύηση παρέχει την ολική ή μερική επαναβαφή του αυτοκινήτου έτσι ώστε να εξαλειφτεί οποιαδήποτε 
διαπιστωμένη ανωμαλία, σύμφωνα με τις καθιερωμένες από τον κατασκευαστή συνθήκες.

Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας
Τα δομικά στοιχεία του αμαξώματος του αυτοκινήτου είναι εγγυημένα έναντι διάτρησης η οποία προκαλείται από διάβρωση, 
όταν αυτή εμφανίζεται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος. Η εγγύηση προβλέπει την επισκευή και/ή την αντικατάσταση 
οποιουδήποτε εργοστασιακού δομικού στοιχείου του αμαξώματος πάθει ζημιά από διάτρηση λόγω σκουριάς και ισχύει για οκτώ 
χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου. Σας παρακαλούμε να ελέγξετε τις συγκεκριμένες συνθήκες της κάλυψης 
στο δικό σας εγχειρίδιο της εγγύησης.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανακαλύψτε πως να πάρετε το δικό σας Fullback με τις καινοτόμες χρηματοοικονομικές λύσεις της FCA BANK. Είτε είστε πελάτης λιανικής, ελεύθερος επαγγελματίας, εργολάβος ή ένας επιχειρηματίας, η FCA BANK σας παρέχει τα καλύτερα 
και πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διευκολύνει την προσεχή αγορά σας ενός Fullback έτσι ώστε να μπορείτε να το οδηγείτε με πλήρη ελευθερία. Με την FCA BANK μπορείτε να συνδυάσετε το χρηματοδοτικό σας πρόγραμμα με 
ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που έχουν δημιουργηθεί για να ταιριάζουν με όλες τις δικές σας ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.fcabank.gr 
Με όποιο τρόπο και να επιλέξετε να ταξιδέψετε, η FCA BANK ικανοποιεί τις ανάγκες σας με οικονομικά και χρονομισθωτικά πακέτα συνδυαζόμενα με αποκλειστικές ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε  την ιστοσελίδα μας www.fcabank.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Η μακροχρόνια μίσθωση είναι η ιδανική λύση για εταιρείες, τους επαγγελματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να ωφεληθούν από ένα καινούργιο αυτοκίνητο χωρίς την ευθύνη της ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων με τις οποίες 
αυτή σχετίζεται. Η μακροχρόνια μίσθωση προσφέρει έναν αριθμό από χειροπιαστά πλεονεκτήματα: •  Καμία αρχική επένδυση για την αγορά του αυτοκινήτου 
• Κανένα αναπάντεχο κόστος, η σταθερή δόση είναι καθορισμένη ανάλογα με την διάρκεια του συμβολαίου, την εκτιμώμενη διανυθείσα απόσταση και ενδεχόμενες πρόσθετες υπηρεσίες. Περιλαμβάνονται τα κόστη της προγραμματισμένης 
συντήρησης • Κανένας κίνδυνος μείωσης της αξίας, στην λήξη του συμβολαίου το αυτοκίνητο απλά επιστρέφεται, εξαλείφοντας με τον τρόπο αυτό τις έγνοιες που σχετίζονται με την πώληση • Κανένα χάσιμο χρόνου, η μετακίνηση είναι πάντα 
εξασφαλισμένη.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Διανομέα σας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fcabank.gr  website



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EXTENDED CAB DOUBLE CAB

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SX LX SX LX

TRACTION 4WD 2WD (H/R) 4WD 4WD

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Type Diesel S&S Diesel Diesel S&S Diesel Diesel S&S Diesel Diesel S&S Diesel

Displacement cc 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442

Max output (EEC net) kW 113 133 113 113 113 133 133 133

Max Torque (EEC net) Nm 380 430 380 380 380 430 430 430

Εξωτερικό μήκος με πίσω προφυλακτήρα (mm) 5275 5275 5285 5285 5285 5285 5285 5285

Εξωτερικό πλάτος (mm) 1785 1815 1785 1785 1785 1815 1815 1815

Ύψος (mm) 1775 1780 1775 1775 1775 1780 1780 1780

Ίχνος
ΕΜ (mm) 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520

ΠΙ (mm) 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515

Πρόβολος
ΕΜ (mm) 865 865 865 865 865 865 865 865

ΠΙ (mm) 1410 1410 1420 1420 1420 1420 1420 1420

Μεταξόνιο (mm) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Διαστάσεις πλατφόρμας

Μήκος (mm) 1850 1850 1520 1520 1520 1520 1520 1520

Πλάτος (mm) 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1470

Ύψος (mm) 475 475 475 475 475 475 475 475

Απόβαρο kg 1805 1825 1765 1870 1870 1875 1875 1875

Μεικτό βάρος αυτοκινήτου kg 2840 2850 2800 2900 2900 2910 2905 2905

Θέσεις καθισμάτων 4 4 5 5 5 5 5 5

Απόσταση από το έδαφος 200 205 200 200 200 205 205 205

Ύψος πλατφόρμας φόρτωσης 845 850 845 845 845 850 850 850

Γωνία διαφυγής 22 22 22 22 22 22 22 22

Γωνία πρόσπτωσης 30 30 30 30 30 30 30 30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EXTENDED CAB DOUBLE CAB

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ SX LX SX LX

TRACTION 4WD 2WD (H/R) 4WD 4WD

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Τύπος Diesel S&S Diesel Diesel S&S Diesel Diesel S&S Diesel Diesel S&S Diesel

Κυβισμός cc 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442

Μέγιστη ισχύς (EEC net) kW 113 133 113 113 113 133 133 133

Μέγιστη ροπή (EEC net) Nm 380 430 380 380 380 430 430 430

Επίπεδα εκπομπών ρύπων Euro 6

Σύστημα παροχής καυσίμου Ηλεκτρονικός άμεσος ψεκασμός common rail

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Τύπος Χειροκίνητο 6 σχέσεων
Χειροκίνητο 
6 σχέσεων

Αυτόματο 
5 σχέσεων

Χειροκίνητο 
6 σχέσεων

Αυτόματο
5 σχέσεων

Χειροκίνητο 6 σχέσεων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τύπος Οδοντωτός άξονας και πηνίο (κρεμαγιέρα), με υποβοήθηση

Ελάχιστος κύκλος στροφής m 5.9

ΦΡΕΝΑ
Εμπρός Αεριζόμενος δίσκος 16"

Πίσω Ταμπούρα 11.6" leading and trailing

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Εμπρός ψαλίδια, ελατήρια

Πίσω Άκαμπτος άξονας, ελλειπτικές σούστες

ΤΡΟΧΟΙ Ελαστικά 205R16C
245/70R16 

(245/65R17)
205R16C 245/70R16 (245/65R17)

ΒΑΡΗ - 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ρυμούλκηση (με φρένο) kg 3000 3000 2700 3100 3100 3100 3100 3100

Ρυμούλκηση (χωρίς φρένο) kg 750 750 750 750 750 750 750 750

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ l 75

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Τελική ταχύτητα km/h 169 179 169 169 169 177 179 179

Κατανάλωση καυσίμου μεικτού 
κύκλου litre/100km

6.9 7.1 6.7 7.5 6.9 7.5 6.9 7.1

Εκπομπές CO
2
 μεικτού κύκλου g/km 180 186 177 196 180 196 180 186



Αμάξωμα EXTENDED CAB

2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 180 HP 6MT

4WD

Επίπεδο εξοπλισμού SX LX

Σύστημα μετάδοσης Start & Stop - -
Χειροκίνητο 6 σχέσεων • •

Αυτόματο 5 σχέσεων - -
Λειτουργία Sport (4η θέση και χειροκίνητη λειτουργία) - -
Ηλεκτρονικός επιλογέας 4WD με 4 θέσεις - •

Ηλεκτρονικός επιλογέας 4WD με 3 θέσεις • -
Ασφάλιση πίσω διαφορικού O O

Εξωτερικό Ελαστικά 245/65R17 111S - -
Ελαστικά 245/70R16 111S RF - •

Ελαστικά 205R16C 8PR 110/108R • -
Σιδερένιες ζάντες 16" • -
Ζάντες αλουμινίου 16" (WDB) - -
Ζάντες αλουμινίου 16" (WDN) - •

Ζάντες αλουμινίου 17" (WD3) - -
Εμπρός φανάρια με λάμπες αλογόνου, πορτοκαλί επάνω διακοσμητικό και διακοσμητικό
 από μαύρο υλικό

• -
Εμπρός φανάρια με λάμπες αλογόνου, θαμπό επάνω διακοσμητικό και διακοσμητικό 
από χρωμιωμένο υλικό - •

Εμπρός φανάρια Bi-xenon με DRL τύπου led - -
Προβολείς ομίχλης ενσωματωμένου τύπου επάνω στον προφυλακτήρα με DRL - •

Εμπρός προστατευτική ποδιά ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ - •

Εμπρός προστατευτική ποδιά ΣΑΓΡΕ ΜΑΥΡΗ • -
Προστασία κάτω μέρους αμαξώματος • •

Πίσω φως ομίχλης • •

Εμπρός προβολέας ομίχλης τύπου ανακλαστήρος - •

Πλευρικό σκαλοπάτι επίπεδου τύπου - -
Πλευρικό σκαλοπάτι κυλινδρικού τύπου, χρωμιωμένο - -
Εξωτερική χειρολαβή πόρτας ΣΑΓΡΕ ΜΑΥΡΗ - •

Λασπωτήρες εμπρός • •

Λασπωτήρες πίσω • •

Φαρδύ φτερό στο χρώμα του αμαξώματος - •

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- μη διαθέσιμο          • στάνταρ          O προαιρετικό

Αμάξωμα DOUBLE CAB

2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 180 HP 5AT 2.4 L Diesel 180 HP 6MT S&S

2WD HR 4WD

Επίπεδο εξοπλισμού SX SX LX LX

Σύστημα μετάδοσης Start & Stop • • - •

Χειροκίνητο 6 σχέσεων • • - •

Αυτόματο 5 σχέσεων - - • -
Λειτουργία Sport (4η θέση και χειροκίνητη λειτουργία) - - • -
Ηλεκτρονικός επιλογέας 4WD με 4 θέσεις - - • •

Ηλεκτρονικός επιλογέας 4WD με 3 θέσεις - • - -
Ασφάλιση πίσω διαφορικού - O O O

Εξωτερικό Ελαστικά 245/65R17 111S - - • -
Ελαστικά 245/70R16 111S RF - - - •

Ελαστικά 205R16C 8PR 110/108R • • - -
Σιδερένιες ζάντες 16" • • - -
Ζάντες αλουμινίου 16" (WDB) - - - -
Ζάντες αλουμινίου 16" (WDN) - - - •

Ζάντες αλουμινίου 17" (WD3) - - • -
Εμπρός φανάρια με λάμπες αλογόνου, πορτοκαλί επάνω διακοσμητικό και διακοσμητικό
 από μαύρο υλικό

• • - -
Εμπρός φανάρια με λάμπες αλογόνου, θαμπό επάνω διακοσμητικό και διακοσμητικό 
από χρωμιωμένο υλικό - - • •

Εμπρός φανάρια Bi-xenon με DRL τύπου led - - - -
Προβολείς ομίχλης ενσωματωμένου τύπου επάνω στον προφυλακτήρα με DRL - - • •

Εμπρός προστατευτική ποδιά ΑΣΗΜΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ - - • •

Εμπρός προστατευτική ποδιά ΣΑΓΡΕ ΜΑΥΡΗ • • - -
Προστασία κάτω μέρους αμαξώματος • • • •

Πίσω φως ομίχλης • • • •

Εμπρός προβολέας ομίχλης τύπου ανακλαστήρος - - • •

Πλευρικό σκαλοπάτι επίπεδου τύπου • • • •

Πλευρικό σκαλοπάτι κυλινδρικού τύπου, χρωμιωμένο - - - -
Εξωτερική χειρολαβή πόρτας ΣΑΓΡΕ ΜΑΥΡΗ - - • •

Λασπωτήρες εμπρός - • • •

Λασπωτήρες πίσω • • • •

Φαρδύ φτερό στο χρώμα του αμαξώματος - - • •



Αμάξωμα EXTENDED CAB

2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 180 HP 6MT

4WD

Επίπεδο εξοπλισμού SX LX

Αμάξωμα Γάντζοι πλατφόρμας φόρτωσης με 6 εσωτερικούς γάντζους συγκράτησης • •

Σκουρόχρωμα τζάμια - -
Θερμαινόμενο πίσω τζάμι με χρονοδιακόπτη • •
Χρωμιωμένη εξωτερική χειρολαβή πόρτας, χειρολαβή πίσω πόρτας
 και εξωτερικοί καθρέφτες - •

Εξωτερικοί καθρέφτες με χειροκίνητη ρύθμιση • -
Εξωτερικοί καθρέφτες με ηλεκτρική ρύθμιση - •

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι με 
ενσωματωμένα φλας led - -

Εσωτερικό Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών με trip computer, ένδειξη αυτονομίας, υπενθύμιση service, 
ενδεικτικό αλλαγής ταχύτητας (μόνο αυτόματο) - •

Δερμάτινο βολάν τιμονιού με διακόπτες - •

Διακόπτες ελέγχου ανοιχτής συνομιλίας και φωνητικού ελέγχου στο βολάν του τιμονιού - •

Διακόπτες ελέγχου ηχοσυστήματος βολάν τιμονιού - •

Βολάν τιμονιού ρυθμιζόμενο σε ύψος • -
Βολάν τιμονιού ρυθμιζόμενο σε ύψος & απόσταση - •

Διακόπτες πτερυγίου αλλαγής ταχυτήτων στο βολάν του τιμονιού - -
Εσωτερικός καθρέφτης με λειτουργία ημέρας & νύχτας • •

Αναπτήρας επάνω στον πίνακα οργάνων • •

Εμπρός πλαφονιέρα με φως ανάγνωσης - •

Πίσω πλαφονιέρα • •

Ντουλαπάκι με κλειδαριά και εσωτερικό φωτισμό • •

Θήκη γυαλιών ηλίου στην πλαφονιέρα - •

Σκιάδια με καθρέφτη καλλωπισμού • •

Σκούρο γκρι ύφασμα ταπετσαρίας • •

Χειροκίνητη ρύθμιση θέσης εμπρός-πίσω, κλίσης και ύψους καθίσματος οδηγού • •

Δεύτερη σειρά λιγότερη O O

Κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη - -
Προσκέφαλα πίσω (2 τεμάχια) • •

Προσκέφαλα πίσω (3 τεμάχια) - -
Ζώνη ασφαλείας εμπρός καθίσματος 3 σημείων • •

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- μη διαθέσιμο          • στάνταρ          O προαιρετικό

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αμάξωμα DOUBLE CAB

2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 180 HP 5AT 2.4 L Diesel 180 HP 6MT S&S

2WD HR 4WD

Επίπεδο εξοπλισμού SX SX LX LX

Αμάξωμα Γάντζοι πλατφόρμας φόρτωσης με 6 εσωτερικούς γάντζους συγκράτησης • • • •

Σκουρόχρωμα τζάμια - - • -
Θερμαινόμενο πίσω τζάμι με χρονοδιακόπτη • • • •
Χρωμιωμένη εξωτερική χειρολαβή πόρτας, χειρολαβή πίσω πόρτας
 και εξωτερικοί καθρέφτες - - • •

Εξωτερικοί καθρέφτες με χειροκίνητη ρύθμιση • • - -
Εξωτερικοί καθρέφτες με ηλεκτρική ρύθμιση - - • •

Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι με 
ενσωματωμένα φλας led - - - -

Εσωτερικό Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών με trip computer, ένδειξη αυτονομίας, υπενθύμιση service, 
ενδεικτικό αλλαγής ταχύτητας (μόνο αυτόματο) - - • •

Δερμάτινο βολάν τιμονιού με διακόπτες - - • •

Διακόπτες ελέγχου ανοιχτής συνομιλίας και φωνητικού ελέγχου στο βολάν του τιμονιού - - • •

Διακόπτες ελέγχου ηχοσυστήματος βολάν τιμονιού - - • •

Βολάν τιμονιού ρυθμιζόμενο σε ύψος • • - -
Βολάν τιμονιού ρυθμιζόμενο σε ύψος & απόσταση - - • •

Διακόπτες πτερυγίου αλλαγής ταχυτήτων στο βολάν του τιμονιού - - • -
Εσωτερικός καθρέφτης με λειτουργία ημέρας & νύχτας • • • •

Αναπτήρας επάνω στον πίνακα οργάνων • • • •

Εμπρός πλαφονιέρα με φως ανάγνωσης • • • •

Πίσω πλαφονιέρα • • • •

Ντουλαπάκι με κλειδαριά και εσωτερικό φωτισμό • • • •

Θήκη γυαλιών ηλίου στην πλαφονιέρα • • • •

Σκιάδια με καθρέφτη καλλωπισμού • • • •

Σκούρο γκρι ύφασμα ταπετσαρίας • • • •

Χειροκίνητη ρύθμιση θέσης εμπρός-πίσω, κλίσης και ύψους καθίσματος οδηγού • • • •

Δεύτερη σειρά λιγότερη - - - -
Κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη • • • •

Προσκέφαλα πίσω (2 τεμάχια) - - - -
Προσκέφαλα πίσω (3 τεμάχια) • • • •

Ζώνη ασφαλείας εμπρός καθίσματος 3 σημείων • • • •



Αμάξωμα EXTENDED CAB

2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 180 HP 6MT

4WD

Επίπεδο εξοπλισμού SX LX

Εσωτερικό Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας • •

Ηχοσύστημα με 4 ηχεία • -
Ηχοσύστημα με 6 ηχεία - •

Ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης - O

Ράδιο 2din lw/mw/fm με cd player • -
Ράδιο 2din lw/mw/fm με cd player και οθόνη αφής - •

Ράδιο 2din lw/mw/fm με sd+cd και με πλοήγηση & οθόνη αφής - -
Χειροκίνητος κλιματισμός • -
Αυτόματος κλιματισμός - •

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - -
Αεραγωγός πίσω - -
Ξεπάγωμα παρμπρίζ • •

Ασφάλεια Αερόσακος (οδηγού, συνοδηγού) • •

7 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, κουρτίνας, γονάτων οδηγού) - -
ABS με ηλεκτρονικό κατανεμητή δύναμης φρεναρίσματος • •

Σύστημα override φρένων • •

Λειτουργία επισήμανσης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης • •

Μπάρες σύγκρουσης εμπρός θυρών • •

Μπάρες σύγκρουσης πίσω θυρών - -
Ασφάλεια για τα παιδιά στις πίσω πόρτες - -
Σύστημα συγκράτησης isonfix πίσω & 2 σημεία στήριξης ιμάντων - -
Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας • •

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας - -
Προειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας (οδηγού, συνοδηγού & πίσω επιβατών) • •

Προειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας & βομβητής • •

Immobilizer • •

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- μη διαθέσιμο          • στάνταρ          O προαιρετικό

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αμάξωμα DOUBLE CAB

2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 180 HP 5AT 2.4 L Diesel 180 HP 6MT S&S

2WD HR 4WD

Επίπεδο εξοπλισμού SX SX LX LX

Εσωτερικό Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας • • • •

Ηχοσύστημα με 4 ηχεία • • - -
Ηχοσύστημα με 6 ηχεία - - • •

Ψηφιακός ραδιοφωνικός δέκτης - - O O

Ράδιο 2din lw/mw/fm με cd player • • - -
Ράδιο 2din lw/mw/fm με cd player και οθόνη αφής - - • •

Ράδιο 2din lw/mw/fm με sd+cd και με πλοήγηση & οθόνη αφής - - - -
Χειροκίνητος κλιματισμός • • - -
Αυτόματος κλιματισμός - - - •

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός - - • -
Αεραγωγός πίσω O O O O

Ξεπάγωμα παρμπρίζ • • • •

Ασφάλεια Αερόσακος (οδηγού, συνοδηγού) - - - -
7 αερόσακοι (οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, κουρτίνας, γονάτων οδηγού) • • • •

ABS με ηλεκτρονικό κατανεμητή δύναμης φρεναρίσματος • • • •

Σύστημα override φρένων • • • •

Λειτουργία επισήμανσης φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης • • • •

Μπάρες σύγκρουσης εμπρός θυρών • • • •

Μπάρες σύγκρουσης πίσω θυρών • • • •

Ασφάλεια για τα παιδιά στις πίσω πόρτες • • • •

Σύστημα συγκράτησης isonfix πίσω & 2 σημεία στήριξης ιμάντων • • • •

Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας • • • •

Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας - - • •

Προειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας (οδηγού, συνοδηγού & πίσω επιβατών) • • • •

Προειδοποιητική λυχνία ζώνης ασφαλείας & βομβητής • • • •

Immobilizer • • • •



Αμάξωμα EXTENDED CAB

2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 180 HP 6MT

4WD

Επίπεδο εξοπλισμού SX LX

Άλλα συστήματα Κλειδί με κουμπί κεντρικού κλειδώματος θυρών • •

Συσκευή Key less entry (με 2 μεταδότες) - -
Σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί (Keyless) με διακόπτη κινητήρα - -
Ηλεκτρικά παράθυρα, αυτόματο ανέβασμα/κατέβασμα εμπρός με λειτουργία 
αντιμαγκώματος [παράθυρο οδηγού]

• •

Ηλεκτρικά παράθυρα, αυτόματο ανέβασμα/κατέβασμα εμπρός & πίσω με λειτουργία 
αντιμαγκώματος [παράθυρο οδηγού] - -

Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας - -
Cruise control - -
Ενδεικτικό αλλαγής ταχύτητας (GSI) • •
Καθαριστήρες με αισθητήρα βροχής και αυτόματη μεταβαλλόμενη διακοπτόμενη 
λειτουργία, και αυτόματη λειτουργία φώτων - -

Κάμερα οπισθοπορείας - •

Εμπρόσθιος γάντζος ρυμούλκησης • •

Κύκλωμα σύνδεσης για ρυμούλκηση • •

Σύστημα τηλεφώνου ανοιχτής συνομιλίας Bluetooth® με θύρα USB - •

Θύρα USB • •

Εξοπλισμός κινητήρα για ψυχρά κλίματα O O

Θερμαινόμενο κάθισμα (εμπρός) O O

Δερμάτινα καθίσματα με θέρμανση καθίσματος για την 1η σειρά και ηλεκτρικό κάθισμα 
οδηγού με 6 ρυθμίσεις - -

Ανοιγόμενο πίσω παράθυρο τύπου πεταλούδας • •

Μεταλλικό χρώμα O O

Χρώμα Mica O O

- μη διαθέσιμο          • στάνταρ          O προαιρετικό

ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αμάξωμα DOUBLE CAB

2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 150 HP 6MT 2.4 L Diesel 180 HP 5AT 2.4 L Diesel 180 HP 6MT S&S

2WD HR 4WD

Επίπεδο εξοπλισμού SX SX LX LX

Άλλα συστήματα Κλειδί με κουμπί κεντρικού κλειδώματος θυρών • • • •

Συσκευή Key less entry (με 2 μεταδότες) - - - -
Σύστημα λειτουργίας χωρίς κλειδί (Keyless) με διακόπτη κινητήρα - - - -
Ηλεκτρικά παράθυρα, αυτόματο ανέβασμα/κατέβασμα εμπρός με λειτουργία 
αντιμαγκώματος [παράθυρο οδηγού] - - - -
Ηλεκτρικά παράθυρα, αυτόματο ανέβασμα/κατέβασμα εμπρός & πίσω με λειτουργία 
αντιμαγκώματος [παράθυρο οδηγού]

• • • •

Ρυθμιζόμενος περιοριστής ταχύτητας • • • •

Cruise control • • • •

Ενδεικτικό αλλαγής ταχύτητας (GSI) • • - •
Καθαριστήρες με αισθητήρα βροχής και αυτόματη μεταβαλλόμενη διακοπτόμενη 
λειτουργία, και αυτόματη λειτουργία φώτων - - • •

Κάμερα οπισθοπορείας - - • •

Εμπρόσθιος γάντζος ρυμούλκησης • • • •

Κύκλωμα σύνδεσης για ρυμούλκηση • • • •

Σύστημα τηλεφώνου ανοιχτής συνομιλίας Bluetooth® με θύρα USB - - • •

Θύρα USB • • • •

Εξοπλισμός κινητήρα για ψυχρά κλίματα O O O O

Θερμαινόμενο κάθισμα (εμπρός) O O O O

Δερμάτινα καθίσματα με θέρμανση καθίσματος για την 1η σειρά και ηλεκτρικό κάθισμα 
οδηγού με 6 ρυθμίσεις - - • -

Ανοιγόμενο πίσω παράθυρο τύπου πεταλούδας - - - -
Μεταλλικό χρώμα O O O O

Χρώμα Mica O O O O



ΕΝΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ.
Η αναγνώριση ενός επαγγελματία είναι απλή: 
απλά κοιτάξτε τον εξοπλισμό που έχει επιλέξει 
για τον εαυτό του. Οι πραγματικοί επαγγελματίες 
εργάζονται μόνο με επαγγελματικά εργαλεία. 
Αυτός είναι ο λόγος που η FIAT PROFESSIONAL 
είναι ο καλύτερος συνεργάτης που μπορείτε 
να έχετε, όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας. 
Η πλήρης ΓΚΑΜΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ “PROFESSIONAL” 
και έχει σχεδιαστεί ειδικά για συγκεκριμένους 
σκοπούς: τους δικούς σας.

FIORINO TALENTO DUCATO FULLBACK DOBLÒ
Ευέλικτο, ικανό και πολυμήχανο. 
Διαθέτει ένα μοναδικό ταλέντο 
να μετατρέπει τα προβλήματα 
σε λύσεις και τις προκλήσεις σε 
ευκαιρίες. Ημέρα με την ημέρα.
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Είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης 
στον κόσμο της εργασίας: το 
έδαφος επάνω στο οποίο βασίζεται. 
Δυνατό, προσαρμοστικό και 
αναγκαίο για όλους.

Δεν υπάρχει έδαφος που να 
μπορεί να το τρομάξει. Δεν 
υπάρχει πρόκληση που να μην 
μπορεί να κερδίσει. Στην εργασία. 
Και μετά.

Δεν θα μπορούσατε να ζητήσετε 
καλύτερο τρόπο για να εργαστείτε. 
Δεν θα μπορούσατε να ζητήσετε 
μία καλύτερη επαγγελματική 
κάρτα. Απλά μοναδικό. Όπως η 
εργασία σας.

Το αυτοκίνητο το οποίο εφηύρε 
την κατηγορία. Απαράμιλλο 
σε ευελιξία και ικανότητα. Οι 
πόλεις το αγαπούν. Το ίδιο και 
οι επαγγελματίες.
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Η ΝΕΑ ΓΚΑΜΑ FIAT PROFESSIONAL. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ BRANDED PROFESSIONAL. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ NA ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ 24/7.

Τα επίπεδα εξοπλισμού ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με ειδικές ανάγκες της Αγοράς ή νομικές προϋποθέσεις. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την έκδοση είναι καθαρά ενδεικτικά. Η FCA διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οιεσδήποτε 

τροποποιήσεις στα μοντέλα που περιγράφονται στο παρόν οποιαδήποτε στιγμή για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους. Fiat Marketing 04.3.0000.24 - S - 04/2017 - Εκτύπωση στην Ιταλία - SO - Τυπωμένο σε χαρτί χωρίς χλώριο.
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