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Το αυτοκίνητό σας καλύπτεται με 2 χρόνια ολική εγγύηση, για απεριόριστα χιλιόμετρα, και 2 χρόνια οδική βοήθεια. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης 
από 2 έως 6 χρόνια, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, και εκτεταμένη κάλυψη επιπέδου εργοστασιακής.

Ο εξοπλισμός των μοντέλων και ο σχετικός προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν για λόγους εμπορικούς ή νομικούς. Τα στοιχεία του καταλόγου έχουν ενδεικτική 
σημασία. Η Fiat μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επιφέρει μετατροπές στα μοντέλα που περιγράφονται σ’ αυτόν τον κατάλογο, για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

372 
RUDY Γκρι
Γκρι ταμπλό

125 
POP OLONA Κόκκινο
Γκρι ταμπλό

121 
STAR Γκρι
Γκρι ταμπλό

POP

EASY

LOUNGE

126 
POP OLONA Γκρι
Γκρι ταμπλό

371 
RUDY Μπεζ
Μπεζ ταμπλό 



Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το νέο FIAT DOBLO, το πρώτο 
αυτοκίνητο το οποίο είναι εγκεκριμένο από την ίδια τη ζωή. Έτοιμο 
για κάθε περίσταση, δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. 
Με τον σαγηνευτικό σχεδιασμό του, το άνετο εσωτερικό και την 
αξιόπιστη απόδοσή του, το νέο Fiat Doblo μπορεί να υπερνικήσει 
κάθε εμπόδιο μέσα στην ημέρα. Ανακαλύψτε την απόλαυση της 
οδήγησης ενός αυτοκινήτου το οποίο είναι “εγκεκριμένο από 
την ίδια τη ζωή”.
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Φιλικό προς τους χρήστες.

Το στιλ του νέου FIAT DOBLO αποκαλύπτει τη διάθεση εκείνων που το επιλέγουν: χαλαροί, 
ανοιχτόμυαλοι που ενδιαφέρονται για την ουσία των πραγμάτων. Οι γραμμές τού εμπρός τμήματος 
αποπνέουν γνήσιο Ιταλικό σχεδιασμό. Τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του, όπως οι θόλοι των τροχών, 
αποπνέουν μια αίσθηση δύναμης και στιβαρότητας, ενώ οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες μεταδίδουν 
μια αίσθηση ελευθερίας και ανοιχτού χώρου, κάνοντας φωτεινή κάθε διαδρομή.
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Οπως κάθε ισχυρή προσωπικότητα, έτσι και το FIAT DOBLO έχει πολλές λεπτομέρειες, τελείως 
νέες, οι οποίες το κάνουν να ξεχωρίζει.Ο εμπρός προφυλακτήρας και τα ισορροπημένα φανάρια 
δίνουν αρμονία αλλά και στιβαρό χαρακτήρα. Έίναι πάντα συναρπαστικό το ταξίδι με το νέο Doblo. 
Ετσι τα ταξίδια με τους αγαπημένους σας θα είναι ακόμα καλύτερα. 
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Λειτουργικό και πρακτικό.

Έργασία, οικογένεια, πάθη, ζωή είναι η τέλεια ισορροπία μεταξύ συναισθημάτων και λογικής. 
Σιγουρευτείτε ότι έχετε τα σωστά εργαλεία για να το απολαύσετε πλήρως: το νέο FIAT DOBLO έχει 
γεννηθεί για να κάνει χώρο για όλα όσα αγαπάτε, χάρη στις 5 ή 7 θέσεις του. Ολα είναι σχεδιασμένα 
έτσι ώστε να παρέχουν τη μέγιστη άνεση μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον το οποίο αφήνει χώρο 
για αισθήματα, χάρη στις νέες ταπετσαρίες και το ταίριασμα των χρωμάτων. Το μέγεθος και η ευκολία 
προσαρμογής του εσωτερικού, μαζί με τη νέα έκδοση με υπερυψωμένη οροφή, σας παρέχουν 
πραγματικά άπειρες δυνατότητες.
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Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μεταβάλλεται από 790 έως 3,200 λίτρα (με αναδιπλωμένη τη 
δεύτερη σειρά καθισμάτων). Η 5θέσια έκδοση μπορεί να εξοπλιστεί με μία πίσω εταζέρα η οποία μπορεί 
να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά ύψη και μπορεί να στηρίξει έως και 70 kg και να αποτελέσει μία τελείως 
επίπεδη ευέλικτη πλατφόρμα φόρτωσης, για τις πιο δημιουργικές χρήσεις.

Οι 5 θέσεις του νέου FIAT DOBLO ανταποκρίνονται ακόμα και στις πιο ασυνήθιστες ανάγκες σας: μία 
πληθώρα διαφορετικών συνδυασμών για να τους δοκιμάσετε, αναδίπλωση και “πακετάρισμα” 
των καθισμάτων ανάλογα με το φορτίο και τον αριθμό των επιβατών που ταξιδεύουν. Έπιπλέον, η βασική 
διαμόρφωση μπορεί να βελτιωθεί με την προσθήκη δύο ακόμα καθισμάτων, έτσι ώστε να έχετε συνολικά 7 
θέσεις για να φιλοξενήσετε δύο ακόμα συνταξιδιώτες σας.
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Το εξαιρετικά εργονομικό ταμπλό είναι εφοδιασμένο με ανακαινισμένο σε γραφικά εξοπλισμό, έτσι 
ώστε να να είναι ακόμα πιο ευδιάκριτο και ευκολότερο στην ανάγνωση των ενδείξεων. Το τιμόνι 
μοντέρνου σχεδιασμού, περιλαμβάνει τα κουμπιά ελέγχου του ηχοσυστήματος, έτσι ώστε να τα έχετε 
πάντα όλα στα χέρια σας.

Αλλά διαθέσιμος χώρος, χωρίς εργονομία, δεν θα είχε τόσο μεγάλη αξία. 
Αυτός είναι ο λόγος που το νέο FIAT DOBLO έχει εξορθολογιστεί στο εσωτερικό του με ένα μεγάλο 
αριθμό άνετων αποθηκευτικών χώρων, όπως το λειτουργικό και ανθεκτικό ράφι επάνω από το 
παρμπρίζ και τις γενναιόδωρες τσέπες στις εμπρός πόρτες.

Οι εμπρός πόρτες διαθέτουν έναν 
αποθηκευτικό χώρο με τέτοια χωρητικότητα 
που μπορεί να χωρέσει μία φιάλη 1.5 λίτρου 
συν δύο φιάλες 0.5 λίτρου και ένα note pad 
σχήματος Α4.

Ένας δεύτερος εσωτερικός καθρέφτης για 
πλήρη επιτήρηση των μικρών παιδιών στα πίσω 
καθίσματα.
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INFOTAINMENT

Τι καλύτερο από το να ζείτε ελεύθερα και έντονα; Κάντε το με πλήρη ασφάλεια. 
Η πίσω ανάρτηση διπλού συνδέσμου εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο κρατήματος 
και απόλαυσης στην οδήγηση. Οι πιο εξελιγμένες ηλεκτρονικές συσκευές για τον 
έλεγχο της ευστάθειας (ABS με ηλεκτρονική κατανομή δύναμης φρεναρίσματος, 
EBD & ESC με Hill Holder - υποβοήθηση κατά το ξεκίνημα σε ανηφόρα) είναι 
τοποθετημένες στον βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις, για να ταξιδεύετε 
έχοντας ήσυχο το κεφάλι σας.
Και για να πετύχει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα παθητικής ασφάλειας, το νέο 
FIAT DOBLO διαθέτει ένα αμάξωμα με ζώνες ελεγχόμενης παραμόρφωσης και 
πλευρικούς αερόσακους εμπρός οι οποίοι, μαζί με τους εμπρός αερόσακους, 
παρέχουν προστασία στο κεφάλι και στον θώρακα.

Ένα πραγματικό άλμα προς τα εμπρός όσον αφορά την ποιότητα του ηχοσυστήματος του νέου 
FIAT DOBLO το οποίο κάνει κάθε ένα ταξίδι πιο απλό και πιο διασκεδαστικό. Αυτό είναι 
εφικτό χάρη στο καινοτομικό σύστημα Uconnect™, το οποίο είναι εφοδιασμένο με μία έγχρωμη 
οθόνη αφής 5“, έτσι ώστε να μπορείτε να ακούσετε ράδιο και να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας 
συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν μέσω των θυρών USB και 
AUX. Το Bluetooth® σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις κλήσεις σας και να διαβάσετε τα μηνύματα 
SMS. Το Uconnect™ Nav, το σύστημα πλοήγησης είναι εφοδιασμένο με οθόνη αφής, και περιέχει 
ηλεκτρονικούς χάρτες των κύριων Έυρωπαϊκών χωρών. Τα πάντα χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας 
από τον δρόμο, χάρη στις φωνητικές εντολές και τα κουμπιά επάνω στο βολάν του τιμονιού.

Ασφάλεια
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Ολόκληρη η γκάμα των κινητήρων του νέου FIAT DOBLO έχει δοκιμαστεί στον δρόμο, και έχει περάσει 

με απόλυτη επιτυχία. Αυτό οφείλεται στους κινητήρες υψηλής απόδοσης που διαθέτει, οι οποίοι 

μπορούν ταυτόχρονα να είναι φιλικοί με το περιβάλλον και αποδοτικοί ως προς την κατανάλωση 

καυσίμου, όπως ο ισχυρός κινητήρας διπλού καυσίμου φυσικού αερίου/βενζίνης 1.4 T-Jet 120 HP 

Natural Power Euro 6. 

1.6 120 HP MultiJet II 
πετρέλαιο
Κυβισμός (cm3) 1,598

Euro 6

Μέγιστη ταχύτητα 181 km/h

Κατανάλωση (l/100 km):

αστικός 5.4 / 

υπεραστικός 4.3 / μεικτός 4.7

CO
2
 (g/km) 124

Κινητήρες

1.4 95 HP βενζίνη
Κυβισμός (cm3) 1,368

Euro 6

Μέγιστη ταχύτητα 161 km/h

Κατανάλωση (l/100 km):

αστικός 9.3 / 

υπεραστικός 5.9 / μεικτός 7.2

CO
2
 (g/km) 165

1.4 T-JET 120 HP βενζίνη
Κυβισμός (cm3) 1,368

Euro 6

Τελική ταχύτητα 172 km/h

Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km)

αστικός 9.5 / 

υπεραστικός 5.9 / μεικτός 7.2

CO
2
 (g/km): 169 

1.4 T-JET 120 HP Natural Power
Κυβισμός (cm3) 1,368

Euro 6

Τελική ταχύτητα 172 km/h

Κατανάλωση (l/100 km) (βενζίνη):

αστικός 9.7 / 

υπεραστικός 6.1 / μεικτός 7.4

Κατανάλωση (kg/100 km) (φυσικό αέριο):

αστικός 6.5 / 

υπεραστικός 4.0 / μεικτός 4.9

CO
2
 (g/km): 173 (βενζίνη) - 134 (φυσικό αέριο)

Οι φιάλες καυσίμου του νέου 
Doblο Natural Power βρίσκονται 
κάτω από το πάτωμα. 
Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα 
φόρτωσης παραμένει ακριβώς η 
ίδια με τις άλλες εκδόσεις, με μία 
μέγιστη αυτονομία 625 km.
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Ισχυρή προσωπικότητα.

Φίλος, συνάδελφος, συνεργάτης: υπάρχουν πάντα πολλές ψυχές για να χωρέσουν στη ζωή σας. Το 
μυστικό του νέου FIAT DOBLO τις ικανοποιεί όλες. Γιατί χάρη στις πολλές εκδόσεις του, τα τρία επίπεδα 
εξοπλισμού, το νέο Fiat Doblο ικανοποιεί ακόμα και τις πιο απαιτητικές προσωπικότητες, που θέλουν να 
κάνουν το αυτοκίνητό τους μοναδικό.
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Δύο εκδόσεις και τρία επίπεδα εξοπλισμού: το νέο FIAT DOBLO έχει όλους τους σωστούς αριθμούς 
για κάθε ζωή. Τα επίπεδα εξοπλισμού Pop, Easy και Lounge εκφράζουν το δικό σας στιλ με τον καλύτερο 
τρόπο.

D  Air Condition
D  Τηλεχειριστήριο κλειδώματος/

ξεκλειδώματος θυρών
D  Έμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
D  Ζάντες τροχών 16“ με ενσωματωμένα 

τάσια
D  Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
D  2 πλευρικές συρόμενες πόρτες 
D  Διαιρούμενα πίσω καθίσματα 60/40 ‘Fold 

& Tumble’
D  Πίσω προσκέφαλα
D  ESC με ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD  
D  Πλευρικοί αερόσακοι μεγάλων διαστάσεων 

(θώρακα & κεφαλής)
D  Σημεία στήριξης Isof ix
D  TPMS - Αισθητήρας πίεσης ελαστικού
D  Ηλεκτρικό κλείδωμα θυρών
D  Προεγκατάσταση ηχοσυστήματος (ηχεία 

και κεραία)
D  Ρεζέρβα

Επιπλέον του υπάρχοντος εξοπλισμού 
του POP

D  Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες και βαμμένοι στο χρώμα του 
αμαξώματος

D Προβολείς ομίχλης
D  Κουρτίνα διαχωρισμού χώρου αποσκευών
D  Αυτόματος κλιματισμός
D  Δερμάτινο τιμόνι
D  Πηγή 12V στο χώρο αποσκευών
D  Σύστημα U-Connect με χειριστήρια 

ελέγχου στο τιμόνι
D  Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ύψος
D  Υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού
D  Προφυλακτήρες βαμμένοι στο χρώμα του 

αμαξώματος 

Επιπλέον του υπάρχοντος εξοπλισμού 
του EASY

D  Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
D  Ράφι διευθέτησης χώρου αποσκευών
D Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί

καθρέφτες
D  Μπάρες οροφής
D  Cruise Control
D  Ζάντες αλουμινίου 16’’
D  Καθρέφτης παρακολούθησης παιδιών στο 

πίσω κάθισμα

Η πίσω εταζέρα, μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο ύψη, και αποτελεί
μία άνετη βάση που μπορεί να σηκώσει έως και 70 kg

Οι πίσω συρόμενες πόρτες με το ευρύ άνοιγμα εγγυώνται
μία άνετη πρόσβαση ακόμα και σε στενές περιοχές

Τα πίσω φανάρια
έχουν στο εσωτερικό τους το λογότυπο της Fiat

Τα τρίτα πίσω παράθυρα
έχουν περιστρεφόμενο άνοιγμα

D  Πρόσθετο ύψος 27 cm
D  Πίσω πόρτα με δύο φύλλα με τζάμι
D  Καθρέφτης επιτήρησης παιδιού
D  Ένισχυμένη ανάρτηση
D  Μεγαλύτερα φρένα
 
Μη διαθέσιμο στην έκδοση Natural Power.

LoungeEasyPop

Υπερυψωμένη οροφή
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More care for your car

Αυτός είναι ο λόγος που προσθέτουμε χαρακτηριστικά, για να είμαστε αληθινοί με τον εαυτό μας. Αυτός 
είναι ο λόγος που η MOPAR παρέχει τόσες πολλές εξατομικεύσεις, για να σας δώσει τη δυνατότητα 
να εκτιμήσετε πλήρως τον ελεύθερο χρόνο σας μέσα στο νέο FIAT DOBLΟ, όπως οι μπάρες οροφής 
με τη σχάρα για τα σκι, τη σχάρα για το ποδήλατο, τη σχάρα για το κανό ή τη σχάρα για τη σανίδα του 
surf, την οπίσθια σχάρα για ποδήλατο και τα χωρίσματα για τα κατοικίδιά σας. Αλλά η πρακτικότητα 
δεν θυσιάζει το στιλ, με σχεδιαστικές λεπτομέρειες όπως οι αλουμινένιες ζάντες 16” των τροχών, τα 
χρωμιωμένα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών, το υποπόδιο, τα αποκλειστικά πατάκια και τα 
καλύμματα καθισμάτων με τσέπες στην πλάτη του καθίσματος. Έπιπλέον, η MOPAR εγγυάται ότι θα 
ταξιδεύετε έχοντας ήσυχο το κεφάλι σας με τα αξεσουάρ προστασίας του αυτοκινήτου (όπως τα γνήσια 
συστήματα συναγερμού) και την πλήρη γκάμα των συστημάτων συγκράτησης παιδικών καθισμάτων.

Accessories

Αλουμινένιο κιτ πεντάλ, εσωτερικοί μαρσπιέδες
με το λογότυπο του Doblο, πατάκια

Ο φορέας ποδηλάτου επάνω στον κοτσαδόρο, 
μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο ύψη Σχάρα για σκι
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.4 95 HP 16v 1.4 T-JET 120 HP 1.4 T-JET 120 HP Natural Power 1.6 120 HP MultiJet

POP EASY EASY POP - EASY - LOUNGE

Κινητήρας βενζίνη βενζίνη βενζίνη φυσικό αέριο πετρέλαιο

Κυβισμός (cm3) 1368 1368 1368 1598

Επίπεδα εκπομπών ρύπων Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Μέγιστη ισχύς EC: kW (HP) σε στροφές 70 (95) 6000 88 (120) 5000 88 (120) 5000 88 (120) 4000

Μέγιστη ροπή EC: Nm (kgm) σε στροφές 127 (12.95) 4500 206 (21) 2000 206 (21) 2000 320 (32.6) 1750

Κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος μετάδοσης κίνησης εμπρός εμπρός εμπρός εμπρός

Κιβώτιο ταχυτήτων/διαφορικό: αριθμός σχέσεων 5+R 6+R 6+R 6+R

Φρένα - Δ (δίσκος) - T (ταμπούρο)

Εμπρός: Ø mm Δ 305 
(αεριζόμενοι)

Δ 305 
(αεριζόμενοι)

Δ 305 
(αεριζόμενοι)

Δ284
 (αεριζόμενοι)

Πίσω: Ø mm T 254 T 254 T 254 T 254

Εξωτερικές διαστάσεις

Μεταξόνιο (mm) 2755 2755 2755 2755

Μήκος / πλάτος (mm) 4406 / 1832 4406 / 1832 4406 / 1832 4406 / 1832

Ύψος (mm) 1845 /
1895 (με μπάρες οροφής) /
2115 (υπερυψωμένη οροφή)

1845 /
1895 (με μπάρες οροφής)

1849 /
1899 (με μπάρες οροφής)

1845 /
1895 (με μπάρες οροφής/

2115 (υπερυψωμένη οροφή)

Όγκος χώρου αποσκευών (dm3) 790 / 3200  
(με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα)

790 / 3200
(με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα)

790 / 3200
(με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα)

790 / 3200 
(με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα)

Τροχοί

Ελαστικά 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T

Βάρη - Χωρητικότητες

Βάρος κενού οχήματος (kg) 1370 / 1430
(υπερυψωμένη οροφή)

1415 1540 1430 / 1500
(υπερυψωμένη οροφή)

Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος (χωρίς φρένα) (kg) 500 500 500 500

Μέγιστο ρυμουλκούμενο βάρος
(με φρένα) (kg)

1000 1000 1000 1300 / 1000 (7 θέσεις)

Ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 60 60 22 16.15 kg 60

Επιδόσεις

Τελική ταχύτητα (km/h) 161 / 156 (υπερυψωμένη οροφή) 172 172 181 / 176 (υπερυψωμένη οροφή)

Επιτάχυνση (s) 0-100 km/h 15.4 / 15.9 (υπερυψωμένη οροφή) 12.3 12.3 11.1 / 11.6 (υπερυψωμένη οροφή)

Κατανάλωση καυσίμουE (l/100 km) 

Αστικός / υπεραστικός / μεικτός κύκλος 9.3 / 5.9 / 7.2 
9.5 / 6.1 / 7.4 (υπερυψωμένη οροφή)

   5.4 / 4.3 / 4.7 
6.0 / 4.9 / 5.3 (υπερυψωμένη οροφή)

Χωρίς Start&Stop  9.5 / 5.9 / 7.2 9.9 / 6.1 / 7.5 6.5** / 4.0** / 4.9**  

Εκπομπές CO
2
 (g/km)  165 / 171 (υπερυψωμένη οροφή)    124 / 140 (υπερυψωμένη οροφή)

Χωρίς Start&Stop  169 173 134  

** kg/100 km
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Ηχος / Τηλεματική 
Προεγκατάσταση ηχοσυστήματος (ηχεία & 
κεραία)

A 5 5

Ράδιο με MP3, USB/AUX και Bluetooth® 6ZE D A A

Uconnect™: ράδιο με MP3,
οθόνη αφής 5”, USB/AUX, Bluetooth Audio 
Streaming, φωνητικές εντολές, κουμπιά 
ελέγχου στο βολάν του τιμονιού 6Q2 D D 5

Uconnect™: ράδιο με MP3, οθόνη αφής 
5”, USB/AUX, Bluetooth® Audio Streaming, 
φωνητικές εντολές, κουμπιά ελέγχου στο βολάν 
του τιμονιού, DAB 6Q3 5 D D

Χειριστήρια ελέγχου ηχοσυστήματος στο τιμόνι 245 D A A

Βάση iPod i i i

Καλώδιο με ράουλο τυλίγματος για iPod i i i

A = στάνταρ       D = προαιρετικό       5 = μη διαθέσιμο 

POP EASY LOUNGE

Γραμμή και στυλ 

Πλαστικά πλευρικά προστατευτικά θυρών A A A

Προφυλακτήρες βαμμένοι στο χρώμα του 
αμαξώματος 876 D A A

Εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του 
αμαξώματος 976 D A A

Πίσω σκούρα κρύσταλλα 070 5 D D

Ατσάλινες ζάντες 16’’ με πλαστικά καπάκια 144 A A 5

Ζάντες αλουμινίου 16" 431 D D A

Δερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων 320 5 A A

Ανεση / Λειτουργικότητα 

Start&Stop A 15 A 15 A 15

Κεντρικό κλείδωμα A A A

Αυτόματο κλείδωμα θυρών A A A

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα A A A

Σύστημα ρύθμισης ύψους δέσμης εμπρός 
φώτων A A A

Βολάν τιμονιού ρυθμιζόμενο σε ύψος και 
απόσταση και σε βάθος A A A

Σύστημα υποβοήθησης τιμονιού A A A

2 πλευρικές συρόμενες πόρτες A A A

Κάθισμα συνοδηγού με ρυθμιζόμενη πλάτη A A A

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60-40, 
με αναδίπλωση και ανύψωση A A A

Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδί A A A

Πίσω παράθυρα τρίτης σειράς
με περιστρεφόμενο άνοιγμα 174 D D D

Ηλεκτρικά πίσω παράθυρα 023 5 D A

Τηλεχειριστήριο κλειδώματος/ξεκλειδώματος 
θυρών 008 A A A

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες 041 5 A 5

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες 
με ηλεκτρική αναδίπλωση 341 D D A

Air Condition 025 A 5 5

Αυτόματο σύστημα κλιματισμού 140 5 A A

Διαμόρφωση 7 θέσεων 087 D D D

POP EASY LOUNGE

Ανεση / Λειτουργικότητα 

Κουρτίνα χώρου φόρτωσης 104 D A 5

Καθρέφτης επιτήρησης παιδιού 68F D D A

Ρυθμιζόμενη πίσω εταζέρα 209 D D A

Θερμαινόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού
452/
453 5 D D

Κάθισμα οδηγού με οσφυική ρύθμιση & εμπρός 
υποβραχιόνιο 627 5 D A

Κάθισμα συνοδηγού με αναδιπλούμενη πλάτη 
με τραπεζάκι 785 D D D

Cruise Control 416 5 D A

Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας 5BY A A A

Πίσω ‘σπαστή’ δίφυλλη πόρτα 519 D D D

Υπερυψωμένη οροφή 360 D15 D15 D15

Πρίζα παροχής ρεύματος πίσω 4HG D A A

Κιτ καπνιστού 989 A A A

3ο κλειδί (χωρίς τηλεχειρισμό) 561 D D D

Εμπρός ράφι αποθήκευσης A A A

Ασφάλεια 

Ηλεκτρονικός Έλεγχος Ευστάθειας ESC
με ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD A A A

Εμπρός αερόσακοι (οδηγού και συνοδηγού) A A A

Πλευρικοί αερόσακοι (ενεργούν και σαν 
αερόσακοι παραθύρων για την προστασία του 
κεφαλιού και του θώρακα) 505 A A A

Πίσω προσκέφαλα A A A

Προβολείς ομίχλης 097 D A A

Αισθητήρες παρκαρίσματος 508 D D A

Προσκέφαλα anti-whiplash εμπρός 42F 5 D D

Ρεζέρβα κανονικού μεγέθους 980 A15 A15 A15

DRL - Φώτα Λειτουργίας Ημέρας A A A

TPMS - Αισθητήρας πίεσης ελαστικού A A A

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΧΡΩΜΑΤΑ  ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

249 Gelato Λευκό 168 Passione Κόκκινο 479 Riviera Μπλε

722 Perla 293 Amore Κόκκινο 448 Canalgrande Γαλάζιο 487 Mediterraneo Μπλε

590 Montalcino Μπορντό 695 Colosseo Γκρι 612 Maestro Γκρι Ανοιχτό 632 Tenore Μαύρο

ΧΡΩΜΑ/ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ   ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Παστέλ

Μεταλλικό

P
O

P

E
A

S
Y

L
O

U
N

G
E

Κωδικός 121 126 125 372 371

Ταμπλό Γκρι Γκρι Γκρι
PVC Art

Γκρι 
PVC Art

Μπεζ

Ταπετσαρία STAR Grey POP OLONA Grey POP OLONA Red Γκρι RUDY Μπεζ RUDY

ΠΑΣΤΕΛ 

168  Passione Κόκκινο A A A A A

249  Gelato Λευκό A A A A A

479  Riviera Μπλε A A A

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (OPT. 210) 

261  Spumante Μπεζ A A A A

293  Amore Κόκκινο A A A A A

448  Canalgrande Γαλάζιο A A A

487  Mediterraneo Μπλε A A A

590  Montalcino Μπορντό A A A A A

695  Colosseo Γκρι A A A A A

612  Maestro Γκρι Ανοιχτό A A A A A

632  Tenore Μαύρο A A A A A
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