
DUCATO
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DÜNYAYI DÖNDÜREN 
ELLER.

Dünyamız, ellerini kirletmekten korkmayanlar, 
geleneklerden ayrılmayanlar ve yeniliklere ilham 
verenler sayesinde şekilleniyor.
 
Fiat Professional ve Ducato da profesyonellerden 
ilham alarak ustaca üretiliyor. İşimizi daha doğru ve 
daha kolay yapmak için varız.



BİR DUCATO'YA 
SAHİPSENİZ İŞİNİZ 

DURMAZ!

AİLESİ
DUCATO

Her bir Ducato, sahibinin iş alanında en 
iyi olması için üretilir. Uygun çözümler ve 
güvenilirliğiyle sınıfında ön plana çıkıp, 
sizi ve işinizi ileriye taşıyacak bir iş 
ortağına dönüşür. Onunla işinizi daha 
kolay yapmaya ve başarmanın haklı 
gururunu yaşamaya hazırsınız demektir. Fotoğraftaki araçlar Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.



PERFORMANS

DAHA FAZLASI
İŞTEN

Önünüzdeki yol ne olursa olsun, Ducato’nun 
motorları işin başarıyla tamamlanması için 
gerekli tüm güce ve verimliliğe sahiptir. En yeni 
nesil Multijet2 dizel motorlar maksimum güç ve 
minimum emisyon için gelişmiş çözümler 
sunuyor. 
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GÜÇTEN DAHA FAZLASI MOTORLAR
Ducato sınıfının en düşük yakıt tüketim oranına sahip araçtır. 
Çünkü arkasında yüksek güvenilirlik ve dayanıklılığa sahip 
büyük silindir hacimli endüstriyel motoru bulunmaktadır. 
Ducato’nun Euro 6D motor seçeneği ile birlikte yapılan 
geliştirmelerle performansı artmıştır. 140 HP 350 Nm torka 
sahip motor seceneği manuel şanzımanla tercih edilirken, 160 
hp 400 Nm torka sahip motor ise 9 ileri tam otomatik şanzıman 
ile sunulmaktadır. 140 hp Multijet2 ile Ducato düşük devirlerde 
yüksek tork sağlayabiliyor. Bu da her koşulda yola devam 
etmenize imkân sunuyor.

160 hp Multijet2 9 ileri otomatik ise daha fazlasını isteyenler 
için en iyi seçim. MultiJet2 Euro 6D-TEMP motorlarının tamamı 
Değişken Geometrili Turboşarj özelliğiyle Ducato, yolda 
sorunsuz sürüş imkânı sunuyor. Düşük hızlarda bile yüksek 
performans sağlıyor. Ayrıca yakıt tüketimini minimumda tutan 
Ducato, tıpkı sizin gibi akıllıca çalışıyor. 

EKO PAKET
9 İleri Otomatik vites ile birlikte standart olarak sunulan Eko Paket 
içerisinde akıllı alternatör, elektronik kontrollü yakıt pompası ve yakıt 
tasarrufu sağlayan eko düğmesi bulunuyor. Kullanıcılar eko düğmesi 
ile hem çevreyi koruyor hem de yakıt tüketimini aşağıya çekiyor.

Silindir Hacmi (cm3): 2287

Motor Gücü: 140 HP (103kW) @3.500 rpm

Tork: 350 Nm @1.400-2.500 rpm

Enjeksiyon: Değişken geometrili

turboşarj ve intercooler ile Common Rail

Tür: Dizel, sıralı 4 silindir

Emisyon seviyesi: Euro 6d-TEMP

Silindir Hacmi (cm3): 2287

Motor Gücü: 160 HP (117kW) @3.500 rpm

Tork: 400 Nm @1.500-2.750 rpm

Enjeksiyon: Değişken geometrili turboşarj 

ve intercooler ile Common Rail

Tür: Dizel, sıralı 4 silindir

Emisyon seviyesi: Euro 6d-TEMP



KONFOR

DAHA FAZLASI
İŞTEN

Ducato’nun yepyeni 9 vitesli tam otomatik 
şanzımanı, birinci sınıf sürüş keyfi ve güvenilirlik 
sunmak için tasarlanmıştır. Sürekli vites 
değiştirmeyi düşünmek zorunda kalmadan, 
elleriniz direksiyonda, gözleriniz yolda iyi bir 
sürüş keyfi yaşarsınız. Konvansiyonel debriyajın 
yerine kullanılan tork dönüştürücü sayesinde 
dokuz vitesin tamamı otomatik olarak hızlı, 
verimli ve sorunsuz bir şekilde geçiş yapar.

Bu tork dönüştürücüsü ile daha iyi reaksiyon, 
daha yüksek tork ve iyileştirilmiş yakıt tüketimi 
sağlanır. Bir vitesten diğerine sorunsuz geçiş 
ve her an doğru viteste olmanızı garanti eder. 
Daha fazla değil daha akıllıca çalışmak için 
bundan başka neye ihtiyacınız var ki? Ayrıca 
yeni otomatik şanzımanla sürüş modlarınızı da 
ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Performans 
ve ekonomi arasında en uygun dengeyi sağlayan 
Normal Mod, yakıt tasarrufuna odaklanan ECO 
Mod ve tam yük veya yokuş yukarı görevleri 
içinse Power Mod’u seçebilirsiniz.



ARKA ÇAPRAZ TRAFİK UYARISI

ÇARPIŞMA ÖNLEYİCİ (AEBS)

KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ

GÜVENLİK

DAHA FAZLASI
İŞTEN

Gün içerisinde yolunuzun üzerinde ya da etrafınızda sizi 
bekleyen tehlikeler olabilir. Bu yüzden yükünüzü taşımaktan 
daha fazlasını yapan bir araca sahip olmanın zamanı 
gelmedi mi?

Ducato’da, etrafınızda olup bitenler hakkında sizi 
bilgilendirecek ve uyaracak sensör teknolojilerini içeren 
yenilikçi Gelişmiş Sürüş Yardım Sistemleri (ADAS) 
sunulmaktadır. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kör Nokta 
Uyarı Sistemi önünüzde olmasalar bile araçları, tehlikeleri 
veya engelleri algılar. Güvenlik ve rahatlık açısından 
sınıfında her zaman öncü olan Ducato’da, Güvenli Sürüş 
Paketi 360 derecelik bir koruma sağlar. Güvenli sürüş 
paketi; Şerit Takip Sistemi, Çarpışma Önleyici (AEBS), 
Yağmur ve Karanlık Sensörü, Trafik İşareti ve Uzun Far 
Tanıma Sistemi’nden oluşuyor.

Tüm bu güvenlik özellikleri, sizi ve işinizi tehlikeye sokan 
dış etkenlerden uzaklaşmanızı sağlar ve ağır kaza riskini 
azaltarak yola odaklanmanıza yardımcı olur. Arka Çapraz 
Trafik Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Güvenli Sürüş 
Paketi bu araçlarımızda opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Arka çaprazdan yaklaşan aracları 
tespit etmek icin kullanılan radar 
sensorleri vasıtasıyla geriye 
manevralar sırasında kazaları 
onlemeye yardımcı olur.

Çarpışmayı önlemek veya çarpışma 
şiddetini azaltmak için tasarlanmış 
entegre bir sistemdir. İlerideki 
engelleri algılar ve çarpışmanın 
kaçınılmaz olduğunu tespit ettiğinde 
sürücüyü uyararak otonom acil 
durum frenlemesini devreye sokar.

Sistem, yaklaşmakta olan ancak 
dikiz aynalarının kör noktasında 
kaldıkları için görülemeyen araçları 
tespit etmek için (arka tamponun 
içine yerleştirilmiş) radar 
sensörlerini kullanır. Sesli uyarılar 
ve yan aynalarda aydınlatmalı 
simgeler ile sizi bilgilendirir.
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İHTİYACINIZ OLAN 
BOYUTLAR

DAHA FAZLASI
İŞTEN

Ducato işinizi başarıyla tamamlamak için doğru 
araca sahip olduğunuzu hissetmeniz için 
ihtiyacınız olan taşıma kapasitesini ve yük 
hacmini garanti eden benzersiz 
konfigürasyonlar sunar. Ducato 3 farklı aks 
mesafesinde, 3.500 kg araç ağırlığı, 4 farklı 
uzunluk seçeneği, 3 farklı yükseklik seçeneği 
ve 1.530 kg’a varan yük kapasitesi sunar.

Aks 
mesafeleri

Uzunluklar

Yü
ks

ek
lik
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140 MultiJet₂
160 MultiJet₂

YÜK
Brüt araç ağırlığı 3.500 kg
Taşıma Kapasitesi 1.300 ile 1.530 kg
Yük hacmi 8 ile 17 m3

YENİ EURO 6D-TEMP 
MOTORLAR

İHTİYACINIZ OLAN 
BOYUTLAR

DAHA FAZLASI
İŞTEN

İstediğinizi yapmak için gereken alana sahip 
olmanızın zamanı geldi. Her işe uyum sağlamak 
için tasarlanan Ducato, 270°’ye kadar açılan 
kapıları, (opsiyonel) kare yükleme ağzı, 8 ila 
17 m3 yük hacmi ve düşük yükleme eşiğiyle 
ticaretin tüm gerekliliklerini yerine getirir. Bu 
özellikler rakipsiz yol tutuşla birleştiğinde 
yollarda kendinizi göstermeye hazır 
olacaksınız.

Model 8 m3 Maxi 11,5 m3 Maxi 13 m3 Maxi 15 m3 Maxi 17 m3

Yükleme Bölümü İç Ölçüleri 

C Uzunluk (mm) 2.670 3.120 3.705 4.070 4.070

B Genişlik (mm) 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870

A Yükseklik (mm) 1.662 1.932 1.932 1.932 2.172

D Davlumbaz aralığı 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422

E Eşik yüksekliği 535 550 550 550 550

Yan kayar kapı genişliği (mm) 1.075 1.250 1.250 1.250 1.250

Yan kayar kapı yüksekliği (mm) 1.485 1.755 1.755 1.755 1.755

Arka kapı genişliği (mm) 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562

Arka kapı yüksekliği (mm) 1.520 1.790 1.790 1.790 2.030



İHTİYACINIZ OLAN 
BOYUTLAR

DAHA FAZLASI
İŞTEN

Ducato neye ihtiyacınız olduğunu anlar ve 
işinizi kolaylaştırmak için çalışır. Yükünüzü ve 
paletlerinizi tam olarak sığdırabilmeniz için 
ihtiyacınıza uygun olan aks mesafesini seçin.

Aks Mesafesi
3000 mm

Aks Mesafesi
3450 mm

Aks Mesafesi
4035 mm

Aks Mesafesi
4035 mm XL



DONANIMLAR

DIŞ TASARIM STANDART
(8 m3)

MAXİ
(11,5-13-15-17 m3)

15” jant S -

16” jant - S 

Çift parabolik halojen farlar S S 

Entegre sinyal lambalı çift kollu dış dikiz aynaları S S 

3. stop lambası S S 

Kilitli yakıt deposu kapağı S S 

Metalik boya O O 

Yan koruma çıtaları S S 

Çamurluk üstü koruma çıtaları - S 

3 parçadan oluşan ön tampon S S 

270º açılan arka kanatlı kapılar O O 

Sac arka kapılar S S 

Yarım boy jant kapağı S S 

İÇ TASARIM  

Derinliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon S S 

Bluetoothlu radyo S S 

Orta konsolda AUX/USB girişi S S 

Orta konsolda bardak tutucu S S 

Sürücü koltuğu altı eşya gözü S S 

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu S S 

Bel ayarlı ve kolçaklı sürücü koltuğu S S 

İkili yolcu koltuğu S S 

Yük bölmesi aydınlatması S S 

Orta koltuk sırtlığının masaya dönüşebilmesi S S 

Kapı cepleri S S 

Sürücü arkası sac bagaj ara bölmesi S S 

Ön konsolda evrak tutucu S S 

 FONKSİYONEL / ELEKTRİK 

Elektrikli ön camlar S S 

Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme S S 

Elektrik kumandalı ve rezistanslı dış dikiz aynaları S S 

Yol bilgisayarı S S 

Ön göğüste ilave 12 Volt elektrik çıkışı S S 

Çakmak ve kül tablası S S 

Manuel klima O O 

GÜVENLİK 
STANDART

(8 m3)
MAXİ

(11,5-13-15-17 m3)

Üç noktadan bağlantılı yükseklik ayarlı emniyet kemerleri S S 

Gündüz farı S S 

Yükseklik ayarlı ön koltuk kafalıkları S S 

Viraj denge mili S S 

4 sensörlü ABS + EBD S S 

Sürücü hava yastığı S S 

ESC (Elektronik Denge Kontrol Sistemi) S S 

ROM (Devrilme önleyici sistem) S S 

ASR (Antipatinaj sistemi) S S 

Hillholder (yokuş kalkış destek sistemi) S S 

HBA (Panik fren destek sistemi) S S 

LAC (Yük denge kontrol sistemi) S S 

MSR (Motor Tork düzenleyicisi) S S 

Güvenli Sürüş Paketi: 
Çarpışma Önleyici (AEBS), Uzun far tanıma ve Trafik İşareti Tanıma 
Sistemi, Şerit Takip Uyarı Sistemi  ve Sis Farı

O O

Kör nokta uyarı sistemi + Arka Çapraz Trafik Uyarısı O O 

MOTOR 

Motor tipi 4 silindirli Multijet motor, 16V

Yakıt besleme Turbo kompresör ve intercooler ile elektronik kontrollü Common Rail direkt enjeksiyon

Silindir hacmi (cc) 2.287

Maksimum güç hp (kw)- d/d 140(103)-3.600 160(117)-3500

Maksimum tork Nm (kgm) - d/d 350-1.400 rpm 400 -1.400 rpm

Sıkıştırma oranı 16:2:1 

Akü kapasitesi 12V (Amper-saat) 110 105

Debriyaj tipi Hidrolik devre ayırıcı mekanizmalı monodisk Tork Konvertörü

Çekiş Ön tekerleklerden

Şanzıman 6 ileri vites + geri vites 9 ileri vites + geri vites

Şanzıman oranları Manuel Vites 9 İleri Tam Otomatik Vites

1. vites 3,727 : 1 4,71 : 1

2. vites 1,952 : 1 2,84 : 1

3. vites 1,290 : 1 1,91 : 1

4. vites 0,875 : 1 1,38 : 1

5. vites 0,673 : 1 1 : 1

6. vites 0,585 : 1 0,81 : 1

7. vites - 0,70 : 1

8. vites - 0,58 : 1

9. vites - 0,48 : 1

Geri Vites 3,154 : 1 3,83 : 1

Direksiyon sistemi Hidrolik Kremayer

Emisyonlar Euro 6d-Temp

Yakıt tankı kapasitesi (lt)  75

AdBlue tankı kapasitesi (lt) 19

FRENLER VE SÜSPANSİYONLAR 

Fren sistemi 4 disk fren ve EBD’li ABS

Ön fren Hava kanallı disk (D 280 - 8 m3) / (D300 - 11,5 - 13 - 15 - 17 m3)

Arka fren Disk (D 280)

Ön süspansiyon MacPherson tipi bağımsız, teleskopik amortisörlü, viraj denge milli

Arka süspansiyon Boru şeklinde sabit dingil, parabolik yaprak yaylı

PERFORMANS VE YAKIT TÜKETİMİ 8 m3 Maxi 11,5 m3 Maxi 13 m3 Maxi 15 m3 Maxi 17 m3

Maksimum hız (km/s) 156 (163 A/T) 153 (158 A/T) 153 (158 A/T) 153 (158 A/T) 149

Yakıt Tüketimi NEDC (l/100 km)**

Şehiriçi (l/100 km) 6,8 (8,3 A/T) 7,2 (8,9 A/T) 7,3 (8,9 A/T) 7,3 (8,9 A/T) 7,6

Şehirdışı (l/100 km) 6,2 (7,3 A/T) 6,6 (7,7 A/T) 6,7 (7,7 A/T) 6,7 (7,7 A/T) 7,0

Ortalama (l/100 km) 6,5 (7,7 A/T) 6,9 (8,2 A/T) 7,0 (8,2 A/T) 7,0 (8,2 A/T) 7,3

CO2 emisyonu NEDC (g/km) 172 (204 A/T) 181 (216 A/T) 184 (217 A/T) 184 (217 A/T) 193

Lastikler 215/70 R 15 215/75 R 16

Teknik özellikler



DIŞ ÖLÇÜLER 8 m3 Maxi 11,5 m3 Maxi 13 m3 Maxi 15 m3 Maxi 17 m3

Hacim (m3) 8 11,5 13 15 17

Gövde uzunluğu Kısa Orta Uzun Extra Uzun Extra Uzun 

Tavan yüksekliği Alçak Orta Orta Orta Yüksek

Aks mesafesi (mm) 3.000 3.450 4.035 4.035 4.035

Toplam yükseklik (mm) 2.254 2.524 2.524 2.524 2.764

Toplam uzunluk (mm) 4.963 5.413 5.998 6.363 6.363

Toplam genişlik (Aynalar hariç) (mm) 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

Ön dingil tampon mesafesi 948 948 948 948 948

Arka dingil tampon mesafesi 1.015 1.015 1.015 1.380 1.380

YÜKLEME BÖLÜMÜ İÇ ÖLÇÜLERI 

Uzunluk (mm) 2.670 3.120 3.705 4.070 4.070

Genişlik (mm) 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870

Yükseklik (mm) 1.662 1.932 1.932 1.932 2.172

Davlumbaz aralığı 1.422 1.422 1.422 1.422 1.422

Dönüş dairesi çapı (m) 11,1 12,5 14,3 15,3 15,3

Eşik yüksekliği 535 550 550 550 550

Yan kayar kapı genişliği (mm) 1.075 1.250 1.250 1.250 1.250

Yan kayar kapı yüksekliği (mm) 1.485 1.755 1.755 1.755 1.755

Arka kapı genişliği (mm) 1.562 1.562 1.562 1.562 1.562

Arka kapı yüksekliği (mm) 1.520 1.790 1.790 1.790 2.030

AĞIRLIKLAR 8 m3 Maxi 11,5 m3 Maxi 13 m3 Maxi 15 m3 Maxi 17 m3

Istiap Haddi (kg)* Maksimum 1.530 (1.515 A/T ile) 1.425 (1.410 A/T ile) 1.375 (1.360 A/T ile) 1.330 (1.315 A/T ile) 1.300

Yürür Vaziyette Kütle (kg)* Minimum 1.970 (1.985 A/T ile) 2.075 (2.090 A/T ile) 2.125 (2.140 A/T ile) 2.170 (2.185 A/T ile) 2.200

Maksimum yüklü ağırlık (kg) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Teknik özellikler

*Ağırlık değerleri  75 kg sürücü ve dolu depo yakıt ile verilmiştir.      
** Yol durumu, trafik, sürüş şekli, hava şartları, donanımlar/aksesuarlar, portbagaj, özel ekipmanlar ve otomobilin durumuna bağlı olarak gerçek yakıt 
tüketimi, test değerlerine göre farklılık gösterebilir.     

157 KREP GRİ

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.

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

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

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.

HİZMETLER

Araç Altı İzolasyonu’yla 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.

Yakıt Güvence Sistemi ile akaryakıtınızı sürekli Opet 
istasyonlarından alarak, akaryakıttan kaynaklanabilecek 
hasarlara karşı onarım maliyetlerinden korunabilirsiniz.

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.

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

Oto Muayene ile Fiat’ınızı zorunlu araç muayenesine
yüzde 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.

LPG Dönüşüm ile aracınızın Fiat Yetkili Servislerinde güvenli bir 
şekilde LPG dönüşümünü gerçekleştirebilir, garantisi bozulmadan 
ekonomik ve çevreye duyarlı sürüşün keyfini yaşayabilirsiniz.

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.

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.

Online Randevu ile web sitemizden randevu alarak, işlem taleplerinizi 
servis danışmanlarımıza serviste beklemeden, hızlıca iletebilirsiniz.

Acil Yol Yardımla 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. 

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.

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. 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.

Estetik ve kullanışlı aksesuar... Aracınızı kişiselleştirerek ek kullanım kolaylığı getiren 
ve aracınıza estetik görünüm sağlayan kalitesi onaylanmış geniş ürün yelpazesi ve 
garantili orijinal aksesuarlar.

Koç Fiat Kredi ile hayalinizdeki otomobile showroom’dan çıkmadan kolayca 
sahip olabilirsiniz. Koç Fiat Kredi’nin getirdiği alternatif çözümler sayesinde size 
en uygun çözüm paketini belirleyip, en az evrak ve imza garantisiyle işlerinizi 
başlatabilirsiniz. Online başvuruyla bayiye gitmeden, istediğiniz yerde ve 
zamanda https://www.kocfiatkredi.com.tr/ adresinden kredi başvurunuzu 
yapabilir ve anında sonucunu alabilirsiniz. Alanında uzman dinamik kadrosuyla 
tüm operasyonu kendi bünyesinde yürüten Koç Fiat Kredi’nin hedefi, aracınızın 
satın alma sürecinde yaşadığınız keyif ve güven duygusunu finansman temininde 
de hissettirmek ve bu güzel başlangıçta sizlere mükemmellik sağlamaktır.

Müşteri memnuniyetini ve tam hizmet esasını ilke edinen Otoeksper ile ikinci el 
araçlara zahmetsizce sahip olur, Otoeksper güvencesi taşıyan araçların keyfini 
çıkarırsınız. Otoeksper bayilerinde; motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz 
işleminden geçirilmiş olan ikinci el araçlar beğeninize sunulur. Beğendiğiniz aracın 
çalıntı, hacizli ya da rehinli olması, vergi borcunun bulunması gibi hukuki risklere 
karşı korunursunuz. Trafik tescil işlemleri, sizin adınıza Otoeksper tarafından 
gerçekleştirildiği için bürokratik işlere zaman ayırmanıza gerek kalmaz. Arzu ettiğiniz 
takdirde, seçiminizi garantili olarak satışa çıkarılan araçlardan yana kullanırsınız.

Otoeksper bayilerinde sunulan hizmetler:
Ekspertiz: Motorundan kaportasına kadar titizlikle 
kontrolü yapılmış araç satışı.
Takas: Her marka binek ve hafif ticari araç için takas imkânı.
Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkânı.
Oto Kuaför: Tüm araçlar için görünüm yenileme ve 
detaylı temizlik hizmeti.
Garanti: Ekspertiz sonucunda onay alan araçların garantili satışı.
Yol Yardımı: Garantili satılan araçlar için 1 yıl boyunca 
7 gün 24 saat yol yardım hizmeti.

• Hızlı Tedarik ve Teslimat
• Bütçe Dostu Esnek Çözümler
• Periyodik Bakım
•  7/24 Yol Yardım Hizmeti

Fiat Bireysel Kiralama’yla otomobil 
sahibi olmanın tüm sorumluluklarını 
geride bırakın, kendinizi keyfine 
hazırlayın.


