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Tipo ztělesňuje vše, co potřebujete. Je to stylový, dobře vybavený, 
prostorný a hospodárný vůz. Navíc nabízí bezkonkurenčni poměr 
užitné hodnoty a ceny spolu s ještě vyšší bezpečností.

Modely Tipo sedan, hatchback a kombi nabízí kvalitu vozidel vyšší třídy, aniž by vás to stálo víc. 
Podmaní si vás absolutně všestranným, flexibilním a hlavně velkorysým vnitřním prostorem.

Tipo sedan disponuje zavazadlovým prostorem o úžasném objemu 520 litrů. Tipo hatchback nabízí objem 440 litrů.

Jedním z nejdůležitějších cílů celé řady Tipo je zajistit vám maximálni klid. Každý vůz je proto vybaven nejmodernejšími bezpečnostnými systémy. 
Díky systému automatického nouzového brždení (AEB), adaptivnímu tempomatu (neplatí pro sedan), senzorům dešte a stmívání nebo parkovacím senzorům 
získate neobyčejný pocit bezpečí.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO 
NOUZOVÉHO BRZDENÍ

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT/
OMEZOVAČ RYCHLOSTI

SENZOR DEŠTE SENZOR STMÍVÁNÍ PARKOVACÍ SENZORY



Do praktického flexibilního systému Magic Cargo Space 
modelu Tipo kombi se zamilujete!
Zavazadlový prostor o objemu 550 litrů upravíte jednou rukou přesně podle toho, jak právě potřebujete. Nabízí totiž: 

•  polohovatelnou podlahu ve dvou úrovních
•  odnímatelné boční příčky pro menší předměty
•  úchyty na tašky
•  stahovací ochrannou roletu
•  možnost prodloužit ložnou a zcela rovnou plochu až na 1,8 metru

Typ karoserie KOMBI HATCHBACK SEDAN

palivo Benzin Diesel Benzin Benzin

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

převodovka 6st. manuální



PASTELOVÉ

METALICKÉ

168 
ČERVENÁ 
PASSIONE

249 
BÍLÁ 

GELATO

444 
BRONZOVÁ 
MAGNETIC

651 
ZELENÁ 

TOSCANA

612 
ŠEDÁ 

MAESTRO

695 
ŠEDÁ 

COLOSSEO

722  
PERLOVÁ 
SABBIA

ITALIA STREET
KDYŽ MÁTE RÁDI STYL
•  Klimatizace
•  Přední loketní opěrka
•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
•  UConnect rádio s 5“ dotykovou obrazovkou, 

hands-free Bluetooth, USB a 6 reproduktorů
•  Multifunkční volant
•  Řadíci páka a volant čalouněné kůží
•  Tempomat
•  6 airbagů
•  16“ kola z lehkých slitin s černou úpravou
•  LED denní svícení 
•  Zatmavená zadní okna

ITALIA MIRROR
KDYŽ SE CHCETE LÍBIT
•  Automatická klimatizace
•  Přední loketní opěrka
•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
•  7“ UConnect radio s funkcí zrcadlení chytrého 

telefónu
•  Multifunkční volant
•  Řadíci páka a volant čalouněné kůží
•  Tempomat
•  6 airbagů
•  16“ kola z lehkých slitin
•  Vyhřívaná přední sedadla
•  LED denní svícení 
•  Mlhové světlomety s funkcí osvětlování 

zatáček
•  Zadní parkovací sensory
•  Chromované detaily
•  Zatmavená zadní okna

ITALIA LOUNGE
KDYŽ MILUJETE DOKONALOST
• Automatická klimatizace
• Přední loketní opěrka
• Vyškově nastavitelné sedadlo řidiče
• 7“ UConnect radio s funkcí zrcadlení
   chytrého telefonu
• Multifunkční volant
• Řadící páka a volant čalouněné kůží
• Tempomat
• 6 airbagů
• 17“ kola z lehkých slitin
• Vyhřivaná přední sedadla
• LED denní svícení
•  Mlhové světlomety s funkcí 

osvětlování zatáček
• Zadní parkovací sensory
• Chromované detaily
• Xenonové světlomety

BARVY KAROSERIE

Kombinovaná spotřeba WLTP 4,4–7,2 l/100 km, emise CO₂ 117–164 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použité fotografie jsou 
pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace získáte u autorizovaných prodejců Fiat a na www.fiat.cz. Vydáno: 09/2020.

Vyberte si z akční edice Tipo Italia za velmi atraktivní ceny! 
Zvolte jen verzi, výbavu, motorizaci a barvu karoserie a získejte nový vůz bez čekání!

EDICE TIPO ITALIA
PODLE VAŠICH PŘEDSTAV A BEZ ČEKÁNÍ

ITALIA
KDYŽ VÁS BAVÍ JEDNODUCHOST

•  Klimatizace
•  Přední loketní opěrka
•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
•  Rádio s hands-free Bluetooth ovládaním,
•  USB a 6 reproduktorů
•  Multifunkční volant
•  Řadíci páka a volant čalouněné kůží
•  Tempomat
•  6 airbagů
•  15“ ocelová kola

717 
MODRÁ 

MEDITERRANEO

718 
ČERNÁ 
CINEMA


