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Alle informatie over uw Fiat met één muisklik beschikbaar!

Ga naar myfiat.nl

WEB

GRATIS SERVICENUMMER

Bel gratis* CIAO FIAT voor informatie over producten en services en bij pech 

onderweg (24 uur per dag, 7 dagen per week).

*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen en/of 

bellen vanuit het buitenland.

Bezoek Fiats webstore op www.store.fiat.com

E-COMMERCE

Download CIAO FIAT MOBILE, de app die Fiat-rijders op elk moment

informatie, ondersteuning en services biedt.

APP

Volg @FiatNederland voor nieuws en informatie over Fiat of stuur een tweet of 

privébericht naar @FiatNederland.

SOCIALE MEDIA

Ook u rijdt natuurlijk graag zorgeloos in uw Fiat. Fiat Insurance autoverzekering maakt dit mogelijk door een unieke dekking tegen een lage premie te bieden. 

Ontdek de vele voordelen, zoals: • geen eigen risico

• tot 5 jaar aanschafwaardegarantie • reparatie bij uw eigen vertrouwde Fiat-dealer

• scherpe premie • originele Fiat onderdelen bij reparaties

Bereken direct uw premie op www.fiatinsurance.nl. Of neem contact op met uw dealer voor een offerte. Toch nog vragen? Fiat Insurance is te bereiken 

op 040-851 37 91 en via info@fiatinsurance.nl.

NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu is risicodrager van Fiat Insurance.

EXTRA GARANTIE Extra Garantie stelt u in staat om tot maar liefst 7 jaar complete zekerheid te verkrijgen, door de reguliere 2 jaar fabrieksgarantie uit te breiden tot maximaal 5 jaar. 

Zonder kilometerbeperking en zonder eigen risico’s. Kies de garantieduur die het best bij u past. Mocht u gedurende die periode pech of problemen met uw auto 

krijgen, dan kunt u rekenen op de uitgebreide pech- en mobiliteitshulp en Fiat-servicenetwerk. De reparaties van defecten of gebreken worden kosteloos uitgevoerd 

in heel Europa. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.



T I P O  H A T C H B A C K
T I P O  S E D A NS E D A N
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Wie veel van een auto verlangt, moet meestal ook veel uitgeven. Bij de nieuwe Fiat Tipo 

ligt dat anders. Door veel te geven zonder er veel voor te vragen, tart hij de wetten van de 

logica. Een sterk verhaal? Ontdek zijn comfort, het gebruiksvriendelijke infotainmentsysteem 

en de moderne, maar beproefde motoren. Je zult het zelf zien: 

JE HOEFT NIET VEEL UIT TE GEVEN
OM JE RIJK TE VOELEN
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T I P O  H A T C H B A C K

Met de nieuwe Tipo Hatchback kun je al je energie mobiliseren. Om overal te komen waar je 

heen wilt. Met zijn sterke persoonlijkheid en dynamische karakter biedt hij een overtuigende 

combinatie van stijl, inhoud en ruimte. En dat allemaal in een uitermate praktisch formaat.
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De nieuwe Tipo Hatchback is ruim en comfortabel. De stoelen combineren een hoog 

zitcomfort met een goede ondersteuning van het lichaam. Voor de bekleding heb je de 

keuze uit moderne stoffen of techno-leder. Het interieur zit vol met handige oplossingen 

om de ruimte zo goed mogelijk te benutten, zoals een hele reeks grote en kleine 

opbergvakken waarin je alles kwijt kunt wat je onderweg bij de hand wilt hebben.
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Ruimte. Eigenlijk kun je er altijd wel meer van gebruiken. Vooral als je een drukke dag voor de 

boeg hebt of er een weekendje met z’n allen op uit wilt trekken. Daarom biedt de nieuwe 

Tipo Hatchback de meeste laadruimte van zijn klasse: 440 liter. Meer dan genoeg om ook de 

meest onhandige dingen kwijt te kunnen.

11

Ruimte. Eigenlijk kun je er altijd wel meer van gebruiken. Vooral als je een drukke dag voor de 
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T I P O  S T A T I O N W A G O N

De nieuwe Tipo Stationwagon blinkt uit in veelzijdigheid en gebruiksgemak.

Met zijn ruime interieur en bagageruimte van 550 liter - de grootste van zijn klasse - 

biedt hij genoeg plek voor je hele gezin en alles wat jullie mee willen nemen.

HEBT GEEN SPACE
UTTLE NODIG OM DE
MTE TE ONTDEKKEN
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De nieuwe 

Met zijn rui

biedt hij ge

Tipo Stationwagon blinkt uit in veelzijdigheid en gebruiksgemakDe nieuwe
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PAK DE RUIMTE DIE JE NODIG HEBT
Veelzijdig, functioneel, eenvoudig in gebruik: de bagageruimte van de nieuwe Tipo 
Stationwagon is ontworpen om je leven te vergemakkelijken. Dankzij Magic Cargo 
Space kun je de ruimte precies indelen zoals je hem op dat moment nodig hebt. Dit 
handige organizersysteem combineert een in twee hoogtes verstelbare laadvloer met 
uitneembare opbergvakken aan de zijkanten van de bagageruimte en een achterbank 
met ‘Flip&Fold’-systeem: hiermee is het mogelijk een laadruimte met een volledig 
vlakke laadvloer en een lengte van meer dan 1,80 meter te creëren.
Allemaal met één hand, makkelijker kan het niet.



2020

De Magic Cargo Space-laadvloer kan met één hand worden versteld. 
In de laagste stand is de hoogte van de bagageruimte maximaal.

Met de achterbank in normale stand heeft de bagageruimte een inhoud van 550 liter.

Het afdekscherm kan met één hand worden losgemaakt, waarna 
het zichzelf automatisch oprolt.

Het opgerolde scherm kan worden uitgenomen en eenvoudig onder de 
verstelbare laadvloer worden opgeborgen.

Door het neerklappen van de achterbank kan een vlakke 

laadvloer met een lengte van 1,80 m worden gecreëerd.

De opbergvakken aan de zijkanten kunnen vlot met             één hand worden verwijderd. Zo neemt de breedte van de 

bagageruimte toe tot 1,36 m.
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T I P O  S E D A N

JE HOEFT NIET NAAR EEN 
STERRENRESTAURANT TE 
GAAN OM JE KLASSE TE 
TONEN

Ware klasse hoeft niet te worden benadrukt om herkend te worden.

Met de nieuwe Tipo sedan is dat precies zo: die maakt indruk door gewoon zichzelf te zijn.
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Met zi jn ongekend ruime interieur biedt de nieuwe Tipo volop reiscomfort aan 

vijf inzittenden. Zi jn moderne bekledingsstoffen zorgen daarbij voor een sti j lvolle 

omgeving waarin je je helemaal thuis voelt.
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DeDeDeDeDe bbbbbbbbagagagagagagaggereruiu mtmtee memeet maaa r liefst 520 liter. Dankzij zijn praktische vorm en grote opening 

papapapaasssssssssenenenenen eeeer r ooook k veverrr assend grote bagagestukken in.
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T I P O

JE HOEFT DE WERELD
NIET TE VEROVEREN OM 
HEM ONDER HANDBEREIK 
TE HEBBEN

Functionaliteit, ergonomie en stijl komen samen in de verschillende 

infotainmentsystemen van de nieuwste generatie die voor de nieuwe Tipo 

beschikbaar zijn. Alles zit perfect onder handbereik en in het zicht. Zodat je 

onderweg contact met de buitenwereld kunt houden zonder dat dit ten koste 

gaat van de veiligheid.
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UCONNECT™ RADIO UCONNECT™ MET 5-INCH TOUCHSCREEN

Afhankelijk van het uitrustingsniveau is de nieuwe Tipo uitgerust met het Uconnect™-

radiosysteem of een Uconnect™-infotainmentsysteem met onder andere een 5-inch 

kleurentouchscreen, Bluetooth® handsfree-telefonie, audiostreaming, bedieningstoetsen 

op het stuurwiel, spraakbediening met sms-lezer, USB-aansluiting en Aux-ingang. De Tipo 

Lounge en Business hebben standaard een systeem met een 7-inch scherm en navigatie. 

En Uconnect™ LIVE-services, dat toegang biedt tot allerlei handige apps. Zoals Deezer en 

TuneIn om je eigen favoriete muziek en webradiostations te beluisteren of Facebook Check-

in en Twitter om contact te houden met je vrienden. Via Reuters kun je op de hoogte blijven 

van het laatste wereldnieuws, terwijl eco:Drive™ je helpt zo zuinig mogelijk te rijden en je met 

my:Car alles kunt regelen voor het onderhoud van je Tipo. Ook handig zijn Car Play en Android 

Auto, apps die het mogelijk maken je smartphone rechtstreeks vanaf het touchscreen in het 

dashboard te bedienen.
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dige veiligheidsvoorzieningen die volledig zijndige veiligheidsvoorzieningen die volledig zijnDe nieuwe Tipo beschikt over hoogwaardDe nieuwe Tipo beschikt over hoogwaard

Zodat je met een gerust gevoel de weg op kunt.geïntegreerd met zijn robuuste constructie. Z

JE HEBT GEEN 
BODYGUARD NODIG 
OM JE BESCHERMD
TE VOELEN

T I P O
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ACHTERUITR IJCAMERA

PARKEERSENSOREN

Alle versies van de nieuwe Tipo zijn standaard uitgerust met zes airbags, ABS, ESC met ASR/

MSR, HBA en Hill Holder. Geavanceerde elektronische rijhulpsystemen maken het rijden 

nog makkelijker en veiliger. Zoals een regen- en lichtsensor en een achteruitrijcamera en 

parkeersensoren in de achterbumper. Of het autonoom remsysteem (AEB), dat automatisch 

de remmen bedient wanneer er een obstakel wordt waargenomen en de bestuurder zelf 

niet afremt. En adaptieve cruise control, dat niet alleen automatisch de ingestelde rijsnelheid 

handhaaft, maar ook zorgt dat daarbij een veilige afstand tot voorliggers wordt aanhouden. 

Hierbij is het ook mogelijk een maximumsnelheid in te stellen, wat bijvoorbeeld handig kan zijn 

op wegen met trajectcontrole.

L ICHTSENSOR

REGENSENSOR

ADAPTIEVE CRUISE  CONTROL 
MET  SNELHEIDSBEGRENZER

AUTONOOM REMSYSTEEM
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1.4 16V 95 1.4 T-JET 16V 120 1.6 16V 110 1.3 MULTIJET 16V 95 1.6 MULTIJET 16V 120 1.6 MULTIJET 16V 120 

Cilinderinhoud (cm3) 1368 1368 1598 1248 1598 1598

Brandstof benzine benzine benzine diesel diesel diesel

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min 70 (95) / 6000 88 (120) / 5000 81 (110) / 5500 70 (95) / 3750 88 (120) / 3750 88 (120) / 3750

Max. koppel in Nm bij t/min 127 / 4500 215 / 2500 152 / 4500 200 / 1500 320 / 1750 320 / 1750

Transmissie
Handgeschakeld, 
6 versnellingen

Handgeschakeld, 
6 versnellingen

Automaat, 
6 versnellingen

Handgeschakeld, 
5 versnellingen

Handgeschakeld, 
6 versnellingen

Automaat, 
6 versnellingen

Topsnelheid (km/h) 185 200 192 180 200 200

Acceleratie van 0 - 100 km/h (sec.)
(sedan/hb/sw - hb/sw)

11,5 / 12,1 / 12,3 9,6 / 9,8 11,5 / 11,7 11,7 / 12,0 / 12,3 9,8, / 10,1 10,2 / 10,4

Brandstofverbruik stadsverkeer (l/100 km)
(sedan/hb/sw - hb/sw)

7,7 / 7,7 / 7,7 7,7 / 7,7 9,2 / 9,2 4,3 / 4,5 / 4,5 4,0 / 4,0 4,0 / 4,1

Brandstofverbruik buitenweg (l/100 km)
(sedan/hb/sw - hb/sw)

4,6 / 4,5 / 4,5 5,0 / 5,0 4,6 / 4,6 3,4 / 3,3 / 3,3 3,0 / 3,0 3,1 / 3,2

Brandstofverbruik gecombineerd (l/100 km)
(sedan/hb/sw - hb/sw)

5,7 / 5,7 / 5,7 6,0 / 6,0 6,3 / 6,3 3,7 / 3,7 / 3,7 3,7 / 3,7 3,4 / 3,5

CO
2
-emissie (g/km)

(sedan/hb/sw - hb/sw)
133 / 132 / 132 139 / 139 146 / 146 98 / 99 /99 89 / 89 90 / 92

Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

De nieuwe Tipo biedt een ruime keuze uit benzine- en dieselmotoren, met een vermogen van 70 

kW/95 pk tot 88 kW/120 pk. Stuk voor stuk moderne en betrouwbare krachtbronnen die worden 

gecombineerd met een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak of met een automaat: 

een zestraps automaat voor de 1.6 16v-benzinemotor van 81 kW/110 pk of de innovatieve DCT 

6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling voor de 1.6 MultiJet-dieselmotor van 

88 kW/120 pk.

DCT AUTOMATISCHE TRANSMISSIE 

MET DUBBELE KOPPELING

HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK 

MET 5 OF 6 VERSNELLINGEN
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I N T E R I E U R B E K L E D I N G  S E D A N

I N T E R I E U R B E K L E D I N G  H A T C H B A C K / S W

V E L G E N

POP
Structuurstof in twee 

tinten grijs

LOUNGE
Melangestof in twee 

tinten beige

LOUNGE
Melangestof in twee 

tinten grijs

BUSINESS
Grijze stof met donkergrijze 

Castiglio-inzetstukken 
en dubbele stiknaad

BUSINESS
Grijze stof met lichtgrijze 

Castiglio-inzetstukken 
en dubbele stiknaad

POP / POPSTAR / 
LOUNGE

Structuurstof in donkergrijs 

BUSINESS LUSSO
Zwart techno-leder

POP
SEDAN

Wielsierdeksels 
16 inch

POP
HATCHBACK/SW

Wielsierdeksels 
15 inch

LOUNGE
SEDAN

Geslepen 
lichtmetalen velgen 

17 inch 

POPSTAR/LOUNGE
HATCHBACK/SW

Lichtmetalen velgen 
16 inch

BUSINESS/BUSINESS 
LUSSO

HATCHBACK/SW
Lichtmetalen velgen 

16 inch ‘ECO’

BIABIANCONCO GEGELATLATOO
PASPASTELTELLAKLAKPASPASTELTELLAKLAK

612612
GRIGRIGIOGIO MAMAESTESTRORO

METMETAALAALLAKLAKMETMETAALAALLAKLAK

695695
GRIGRIGIOGIO COCOLOSLOSSEOSEO

METMETAALAALLAKLAKMETMETAALAALLAKLAK

716716
ROSROSSOSO AMOAMORERE

METMETAALAALLAKLAKMETMETAALAALLAKLAK

717717
BLUBLU MEMEDITDITERRERRANEANEOO

METMETAALAALLAKLAKMETMETAALAALLAKLAK

4444444 
BROBRONZONZO MAMAGNEGNEGNETICTICTICOO

METMETAALAALLAKLAKMETMETAALAA LAKLAK

718718
NERNERRRO CO CO CINEINEMAMAMA

METMETMETAALAALAA LAKAKLMETM AALLAALLAKLAAK

7227227227227222
PERPERPERPERPERLA LALA LALA SABSABSABSABSABBIABIABIABIABIA
METMETMETMETMETM AALAALAALAALAALLAKLAKLAKLAKLAKMETMETMETMETM AALAALAALAALAALLAKLAKAKLAKLAK

L A K K L E U R E N
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T E C H N I S C H E  G E G E V E N S

MOTOR 1.4 16v 95 1.4 T-Jet 16v 120 1.6 16v 110

sedan hb sw hb sw hb sw

Aantal cilinders, plaatsing 4, dwars voorin geplaatst 4, dwars voorin geplaatst 4, dwars voorin geplaatst

Boring x slag (mm) 72,0 x 84,0 72,0 x 84,0 77,0 x 85,8

Cilinderinhoud (cm3) 1368 1368 1598

Compressieverhouding 11,0 : 1 9,8 : 1 11,0 : 1

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min 70 (95) / 6000 88 (120) / 5000 81 (110) / 5500

Max. koppel in Nm bij t/min 127 / 4500 215 / 2500 152 / 4500

Milieunorm Euro 6 Euro 6 Euro 6

Brandstof benzine benzine benzine

TRANSMISSIE

Aandrijving Op voorwielen Op voorwielen Op voorwielen

Versnellingsbak Handgeschakeld, 6 versnellingen Handgeschakeld, 6 versnellingen Automaat, 6 versnellingen

STUURINRICHTING

Type
Dualdrive™ elektrische bekrachtiging 

op stuurkolom

Dualdrive™ elektrische bekrachtiging 

op stuurkolom

Dualdrive™ elektrische bekrachtiging 

op stuurkolom

Draaicirkel, tussen stoepranden (Ø in m) 10,9 10,9 10,9

REMSYSTEEM (S=schijfremmen, T=trommelremmen)

Vóór (Ø in mm) S 284 x 22 S 284 x 22 S 284 x 22 S 281 x 26 S 281 x 26 S 284 x 22 S 284 x 22

Achter (Ø in mm) T 228 x 40 T 251 x 10 T 264 x 10 T 264 x 10 T 264 x 10 T 251 x 10 T 251 x 10

WIELOPHANGING

Vóór

Onafhankelijke MacPherson-ophanging 

met dubbelwerkende telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

Onafhankelĳ ke MacPherson-ophanging 

met dubbelwerkende telescoopschok-

dempers en stabilisatorstang

Onafhankelĳ ke MacPherson-ophanging 

met dubbelwerkende telescoopschok-

dempers en stabilisatorstang

Achter

Torsieas met langsdraagarmen, 

schroefveren, telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

Torsieas met langsdraagarmen, 

schroefveren, telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

Torsieas met langsdraagarmen, 

schroefveren, telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

AFMETINGEN

Wielbasis (mm) 2636 2638 2638 2638 2638 2638 2638

Lengte (mm) 4532 4368 4571 4368 4571 4368 4571

Breedte (mm) 1497 1495 1514 1495 1514 1495 1514

Hoogte (mm) 1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792

Spoorbreedte voor/achter (mm) 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543

WIELEN

Banden (Pop / Overige) 195/65 R15 91H / 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

INHOUDEN - GEWICHTEN

Kentekengewicht (kg) /

Massa rijklaar
1125 1270 1280 1350 1380 1385 1395

Max. gewicht aanhangwagen 

geremd/ongeremd (kg)
1200 / 500

Kogeldruk 60 54 80 54 80

Inhoud bagageruimte (dm3) 520 440 550 440 550 440 550

Inhoud brandstoftank (liter) 45 50 50 50 50 50 50

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h) 185 185 185 200 200 192 192

Acceleratie van 0 - 100 km/h (sec.) 11,5 12,1 12,3 9,6 9,8 11,5 11,7

BRANDSTOFVERBRUIK & EMISSIE (volgens EU-norm 715/2007 - 692/2008A)1

Stadsverkeer (l/100 km) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 9,2 9,2

Buitenweg (l/100 km) 4,6 4,5 4,5 5,0 5,0 4,6 4,6

Gecombineerd (l/100 km) 5,7 5,7 5,7 6,0 6,0 6,3 6,3

CO
2
-emissie (g/km) 133 132 132 139 139 146 146

1  Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie zijn gemeten op basis van de in de specifi catie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder 

voorgeschreven testcondities en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want dat is onder meer sterk afhankelijk van het rijgedrag en de 

rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).

1.3 MultiJet 16v 95 1.6 MultiJet 16v 120 1.6 MultiJet 16v 120

sedan hb sw hb sw hb sw

4, dwars voorin geplaatst 4, dwars voorin geplaatst 4, dwars voorin geplaatst

69,6 x 82,0 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5

1248 1598 1598

16,8 : 1 16,5 : 1 16,5 : 1

70 (95) / 3750 88 (120) / 3750 88 (120) / 3750

200 / 1500 320 / 1750 320 / 1750

Euro 6 Euro 6 Euro 6

diesel diesel diesel

Op voorwielen Op voorwielen Op voorwielen

Handgeschakeld, 5 versnellingen Handgeschakeld, 6 versnellingen Automaat, 6 versnellingen

Dualdrive™ elektrische bekrachtiging 

op stuurkolom

Dualdrive™ elektrische bekrachtiging 

op stuurkolom

Dualdrive™ elektrische bekrachtiging 

op stuurkolom

10,9 10,9 10,9

S 284 x 22 S 284 x 22 S 284 x 22 S 281 x 26 S 281 x 26 S 281 x 26 S 281 x 26

T 228 x 40 T 251 x 10 T 264 x 10 T 264 x 10 T 264 x 10 T 264 x 10 T 264 x 10

Onafhankelijke MacPherson-ophanging 

met dubbelwerkende telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

Onafhankelijke MacPherson-ophanging 

met dubbelwerkende telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang1

Onafhankelijke MacPherson-ophanging 

met dubbelwerkende telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

Torsieas met langsdraagarmen, 

schroefveren, telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

Torsieas met langsdraagarmen, 

schroefveren, telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

Torsieas met langsdraagarmen, 

schroefveren, telescoopschokdempers 

en stabilisatorstang

2636 2638 2638 2638 2638 2638 2638

4532 4368 4571 4368 4571 4368 4571

1497 1495 1514 1495 1514 1495 1514

1792 1792 1792 1792 1792 1792 1792

1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543 1542/1543

195/65 R15 91H / 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

1190 1365 1375 1370 1395 1395 1425

1200 / 500

60 80 80 80 80 80 80

520 440 550 440 550 440 550

45 50 50 50 50 50 50

180 180 180 200 200 200 200

11,7 12,0 12,3 9,8 10,1 10,2 10,4

4,3 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,1

3,4 3,3 3,3 3,0 3,0 3,1 3,2

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5

98 99 99 89 89 90 92

Fiat adviseert het gebruik van originele smeermiddelen 
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Uw Fiat leasen of fi nancieren?
Fiat Financial Services1 adviseert u graag. Ook als het gaat om de autoverzekering of het verlengen van de fabrieksgarantie.

Particulier leasen
U de brandstof, wij de rest.
Stel uw Fiat naar wens samen. Bepaal de looptijd en het aantal kilometer dat u per jaar wilt rijden. Wij regelen alles. U betaalt een all-
inclusive maandbedrag. Alleen de brandstof komt daar nog bij!

Particulier fi nancieren
Een betaalplan met vaste maandbedragen.
U koopt uw nieuwe droomauto: een Fiat. Bij de aankoop maakt u slim gebruik van een Fiat-fi nanciering. U hoeft nietin één keer de 
investering te doen, maar betaalt in vaste maandbedragen. Perfect om overzichtelijk te budgetteren. Zonder verrassingen. U kunt met 
een gerust hart de weg op!

Zakelijk leasen
Een vast leasebedrag per maand.
Stel uw nieuwe zakelijke Fiat samen. Bepaal de looptijd en het jaarlijks kilometrage. Onder meer verzekering, houderschapsbelasting, 
reparatie, onderhoud, banden en brandstof kunnen in het leasebedrag worden opgenomen. Besteed de investering, de administratie 
en het risico op waardevermindering uit, voor een vast maandbedrag. Geniet van zekerheid!

Zakelijk fi nancieren
Een betaalplan met vaste maandbedragen.
U koopt een nieuwe Fiat voor uw bedrijf. Bij de betaling maakt u verstandig gebruik van een zakelijke fi nanciering.
U betaalt in vaste maandbedragen zodat u de kosten overzichtelijk kunt budgetteren. Dankzij de fi nanciering hoeft u niet in één keer die 
investering te doen en houdt u dus méér werkkapitaal over. Garantie voor zakelijk succes!

Fiat Autoverzekering
Lage premies, unieke voorwaarden.
Uw Fiat verzekert u bij Fiat Insurance2. De Fiat Autoverzekering biedt een unieke dekking tegen een zeer scherpe premie. Profi teer 
onder meer van: tot 5 jaar aanschafwaardegarantie, geen eigen risico, reparatie bij uw eigen vertrouwde Fiat dealer met originele Fiat 
onderdelen.

Ontdek alle voordelen op www.fi atinsurance.nl

Fiat Extra Garantie
Zekerheid zo lang u maar wilt.
Nog langer genieten van de fabrieksgarantie op uw Fiat? Dat kan! Met Fiat Extra Garantie3 kunt u de garantieduur tot wel zeven 
jaar verlengen. Dat betekent zeven jaar lang kosteloze reparatie van defecten en gebreken, inclusief pech- en mobiliteitshulp in heel 
Europa, zonder eigen risico.

Ontdek alle voordelen op www.fi atextragarantie.nl

1 Fiat Financial Services is handelsnaam van FCA Capital Nederland BV (AFM vergunningsnummer 12013694).
2 NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu is risicodrager van Fiat Insurance.
3 Fiat Extra Garantie wordt u aangeboden door Londen General Insurance Company Ltd, onderdeel van The Warranty Group (TWG).

Uw Fiat leasen of fi nancieren?
Fiat Financial Services1 adviseert u graag. Ook als het gaat om de autoverzekering of het verlengen van de fabrieksgarantie.

Particulu ieer r leleasasenen
U de brandstof, wij de rest.
Stel uw Fiat naar wens samen. Bepaal de looptijd en het aantal kilometer dat u per jaar wilt rijden. Wij regelen alles. U betaalt een all-
inclusive maandbedrag. Alleen de brandstof komt daar nog bij!

PaPaPaPaPaPaPaPartrtrtrtrtrtrticiciciciciciccululululululululieieieieieieier r rr r fifi fi fi fifi finananananancnncncncn ieieiiei rererennn
Een betaalplan met vaste maandbedragen.
U koopt uw nieuwe droomauto: een Fiat. Bij de aankoop maakt u slim gebruik van een Fiat-fi nanciering. U hoeft nietin één keer de 
investering te doen, maar betaalt in vaste maandbedragen. Perfect om overzichtelijk te budgetteren. Zonder verrassingen. U kunt met
een gerust hart de weg op!

ZaZakekelilijkjk lleaeasesenn
Een vast leasebedrag per maand.
Stel uw nieuwe zakelijke Fiat samen. Bepaal de looptijd en het jaarlijks kilometrage. Onder meer verzekering, houderschapsbelasting, 
reparatie, onderhoud, banden en brandstof kunnen in het leasebedrag worden opgenomen. Besteed de investering, de administratie 
en het risico op waardevermindering uit, voor een vast maandbedrag. Geniet van zekerheid!

ZaZaZakekelilijkjkk fifinnananciciererenen
Een betaalplan met vaste maandbedragen.
U koopt een nieuwe Fiat voor uw bedrijf. Bij de betaling maakt u verstandig gebruik van een zakelijke fi nanciering.
U betaalt in vaste maandbedragen zodat u de kosten overzichtelijk kunt budgetteren. Dankzij de fi nanciering hoeft u niet in één keer die 
investering te doen en houdt u dus méér werkkapitaal over. Garantie voor zakelijk succes!

FiFiFiFiFiiF atatatatat AAAAututu ovovo erere zezeekekeriringng
Lage premies, unieke voorwaarden.
Uw Fiat verzekert u bij Fiat Insurance2. De Fiat Autoverzekering biedt een unieke dekking tegen een zeer scherpe premie. Profi teer 
onder meer van: tot 5 jaar aanschafwaardegarantie, geen eigen risico, reparatie bij uw eigen vertrouwde Fiat dealer met originele Fiat 
onderdelen.

Ontdek alle voordelen op www.fi atinsurance.nl

FiFiFiatatatt EEEExtxtxtxttrarararaaaa GGGGGGGararararararrranananananananantitititititittieeeeeeee
Zekerheid zo lang u maar wilt.
Nog langer genieten van de fabrieksgarantie op uw Fiat? Dat kan! Met Fiat Extra Garantie3 kunt u de garantieduur tot wel zeven 
jaar verlengen. Dat betekent zeven jaar lang kosteloze reparatie van defecten en gebreken, inclusief pech- en mobiliteitshulp in heel 
Europa, zonder eigen risico.

Ontdek alle voordelen op www.fi atextragarantie.nl

1 Fiat Financial Services is handelsnaam van FCA Capital Nederland BV (AFM vergunningsnummer 12013694).
2 NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu is risicodrager van Fiat Insurance.
3 Fiat Extra Garantie wordt u aangeboden door Londen General Insurance Company Ltd, onderdeel van The Warranty Group (TWG).

N O T I T I E S



JE REIS MET 
DE NIEUWE TIPO 
BEGINT HIER.
VEEL PLEZIER!


