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DOJEDE TAM,  KAM SE JINÍ NEDOSTANOU

Kompaktní zvnějšku, prostorný uvnitř, ale 
především úsporný v provozu. Nejmenší  
z rodiny Fiat Professional se narodil proto, 
abyste mohli pracovat ve velkém stylu. Fiorino 
byl vyprojektován pro jízdu hustým provozem  
v centru města. S Vaší živností Vás zaveze 
všude tam, kam jste se před tím nedostali.
Snadno ovladatelný a mrštný v městském 
provozu jako pravý městský automobil,  
dopraví Vás až do centra i se vším, co 
potřebujete k podnikání. S Fiorinem se 
podnikání vrací do středu města.



Neomezený v pohybu

Velký převrat pro všechny, kteří musí jezdit za prací autem: nastupuje Fiorino, malé vozidlo, které 

nezaskočí ani ty nejnáročnější úkoly, takže Vás nikdy neomezí při plnění Vašich pracovních povinností. 

Snadno se řídí, parkuje, nakládá i vykládá. Fiat Fiorino je určen pro velká i malá města, ale i do jejich 

historických center.  Je to jediný vůz, který zajede tam, kam se jiné dodávky nevejdou. Dostane se všude 

tam, kam budete potřebovat.
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Funkční, velmi osobitý design, 

oblé tvary, účelné linie  

a impozantní předek vyjadřující 

robustnost a bezpečnost. 

Vnější  
rozměry (mm)

Posuvné boční dveře, zalícované 

do boku karosérie, jsou vybaveny 

vnější svislou klikou, která se 

snadno ovládá jak pravou tak  

i levou rukou. 

Pro příď jsou příznačné 

dynamické linie zvýrazněné 

moderními originálními 

světlomety.

Přední světlomety do mlhy 

zabudované do nárazníků 

zajišťují vynikající viditelnost  

za každého počasí. 

Šířka     1716

Délka     3864
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UVOLNĚTE SE, VŽDYŤ JSTE V PRÁCI

Snadno ovladatelný a robustní zvenku, prostorný a pohodlný uvnitř. S Fiorinem se nemusíte zříkat 

pohodlí. Čas strávený ve vozidle Vám zpříjemní i ergonomicky tvarovaná sedadla a palubní deska, 

propracované detaily a bohatá výbava, jež uspokojí i tak náročné profesionály, jako jste Vy.



Vaše pozornost nebude ničím rušena: 

všechny přístroje a kontrolky jsou na 

přístrojové desce patrné na první pohled, 

ovládače jsou na dosah ruky.

V kabině je vše zacíleno na funkčnost, 

bezpečnost a příjemný pocit.

V přiměřeně tuhých sedadlech se 

pohodlně sedí, každý uživatel si je,  

i volant může nastavit do optimální 

polohy pro co největší komfort při řízení.  
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Cestování zpříjemní veškerá výbava 

vozidla – od klimatizace po hands 

free Bluetooth®.

Díky psací desce se kabina rázem 

změní na pojízdnou kancelář.

Do četných odkládacích  

prostor a do objemné skříňky 

v palubní desce můžete uložit 

doklady, osobní věci nebo  

i notebook. 

1514

Sedadlo spolujezdce se dá 

složit do vodorovné polohy, 

dělící přepážka otočit směrem  

k řidiči: nákladový prostor se  

tak prodlouží téměř o jeden metr 

a jeho objem se zvýší o 0,3 m3.  

Pak se dají přepravovat  

i dlouhé předměty.



MALÉ VOZIDLO, KTERÉ JEZDÍ  VE 
VELKÉM stylu A  ZCELA BEZPEČNĚ 

Nenechte se zmýlit kompaktními vnějšími rozměry: Fiorino dokáže velké věci: příjemné, snadné  

a plynulé ovládání i ve velmi náročných situacích. Brilantní, tiché a ekologické motory s nízkou 

spotřebou paliva a nízkými náklady na údržbu. Model Fiorino skutečně poskytuje veškerou ochranu  

a bezpečí, které každodenně potřebujete na svých cestách.
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Mrštnost, ovladatelnost, svoboda pohybu 

díky průměru zatáčení pouhých 9,5 m.

K tomu malá spotřeba paliva: u motoru 

1.3 Multijet necelých 4,5 l na 100 km,  

což znamená, že s plnou nádrží  

nafty máte dojezd až 1000 km.

Skutečně malé provozní náklady: servisní 

interval prodloužen na 30 000 km.

Velmi nízké emise CO2: jen 119 g/km.

Ode dneška zvládnete vše.

Můžete se spolehnout nejen na sériovou 

výbavu (airbag řidiče, ABS s EBD  

a hydraulický posilovač řízení), ale  

i na četnou bezpečnostní výbavu, 

kterou si můžete doobjednat (airbag 

spolucestujícího, boční airbagy, zadní 

parkovací senzory).

Přední a zadní dveře se dají zamykat a odemykat 

samostatně. To znamená větší bezpečnost při 

nakládání a vykládání, protože můžete pracovat 

v nákladovém prostoru a mít přitom zamknutou 

kabinu.

1.4 8v 
Zdvihový objem 1360 cm3

Emisní norma: Euro 4

Max. výkon:
54 kW (73 k) při 5200 ot/min

Max. točivý moment:
118 Nm při 2600 ot/min
Sekvenční časované elektronické 
vstřikování Multipoint  
s beznávratovým systémem paliva

MULTIJET 
TECHNOLOGIE 1.3 16v Multijet 

Zdvihový objem 1248 cm3

Emisní norma: Euro 4

Max. výkon:
55 kW (75 k) při 4000 ot/min

Max. točivý moment:
190 Nm při 1750 ot/min
Přímé elektronické vstřikování  
Multijet Common Rail  
s turbokompresorem a mezichladičem 
stlačeného vzduchu

EURO
4
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MALÉ DETAILY, KTERÉ ZNAMENAJÍ  
VELKÝ ROZDÍL

Malé detaily stačí pro zlepšení kvality Vaší práce a života vůbec. Řada originálního příslušenství* nabízí 

mnoho doplňků, kterými se zvýší funkčnost a komfort Vašeho vozu Fiorino. 
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Sada tří ocelových tyčí  

o nosnosti 90 kg.

Jednodílný ocelový střešní 

nosič pro přepravu objemných 

nákladů. Nosnost 80 kg. Možno 

dovybavit ručním nakladačem 

pro snadné nakládání dlouhých 

předmětů. 

Sada dvou síti do zadních dveří 

pro upevnění malých předmětů. 

Tažné zařízení ve třech 

provedeních: dvě se montují 

napevno, jedno je odnímatelné.

*  Kompletní katalog originálního příslušenství je k dispozici u autorizovaných dealerů Fiat Professional. 
(Doplňky se objednávají prostřednictvím Oddělení náhradních dílů).



2,5/2,8* m
3

Objem nákladového prostoru
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Prostřední část palubní desky 

s popelníkem, odkládacím 

prostorem na nápoje, 

zapalovačem a zásuvkou 12 V.

Elektrické ovládání zpětných 

zrcátek na prostředním sloupku.

Prosklená přepážka mezi 

kabinou a nákladovým 

prostorem.

Dvoudílná mřížková přepážka: pevná na straně 

řidiče, otočná na straně spolujezdce, sklopná 

spolu se sedadlem vodorovně s podlahou.

Rozměry nákladové plochy (mm)

 

 
 

A  Délka 1523/2491*

B  Šířka 1473

C  Šířka mezi podběhy 1046

D  Výška 1205

E  Nákladová hrana 527 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Motor  1.4 8v  1.3 16v Multijet

Počet válců, uspořádání 4, v řadě 4, v řadě

Objem (cm3) 1360 1248

Úroveň emisí Euro 4 Euro 4

Kompresní poměr 10,5 : 1 17,6 : 1

Max. výkon: kW (k) při ot/min  54 (73) 5200 55 (75) 4000

Max. točivý moment: Nm při ot/min 118 při 2600 190 při 1750

Dodávka paliva sekvenční časované přímé elektronické vstř. 
 elektronické vstřikování Multijet Common Rail  
 Multipoint s beznávratovým s turbokompresorem 
 systémem paliva a mezichladičem 

Převodové ústrojí

Náhon  přední přední

Kola

S pneumatikami 175/70 R 14 84T 175/70 R 14 84T 
 185/65 R 15 88T 185/65 R 15 88T

Zavěšení

Vpředu s nezávislými koly s nezávislými koly 
 typu McPherson typu McPherson

Vzadu zkrutná zadní náprava zkrutná zadní náprava

Náplně

Palivová nádrž (l) 45 45

Řízení

Průměr zatáčení 
mezi chodníky (m) 9,95 9,95

Počet otáček volantem 2,8 2,8

Brzdy – D (kotoučové) – T (bubnové) 

Přední (mm) D 257 D 257

Přední s Comfort-Matic (mm) D 284 D 284

Zadní (mm) T 203 T 228

Výkony
Max. rychlost (km/h) 157 157

Spotřeba paliva (l/100 km)*  1.4 8v  1.3 16v Multijet

Město 8,8 5,7

Mimo město 5,9 3,8

Kombinovaná 6,9 4,5

Emise CO2 (g/km) 164 119

Rozměry

Délka (mm) 3864 3864

Šířka (mm) 1716 1716

Výška (mm) 1782 1782

Rozvor (mm) 2513 2513

Přední převis (mm) 760 760

Zadní převis (mm) 591 591

Rozchod vpředu (mm) 1469 1469

Rozchod vzadu (mm) 1465 1465

Nákladová plocha

Délka (mm) 1523–2491** 1523–2491**

Šířka (mm) 1473 1473

Šířka  
mezi podběhy (mm) 1046 1046

Výška (mm) 1205 1205

Nákladová hrana (mm) 527 527

Objem (m3) 2,5–2,8** 2,5–2,8**

Posuvné boční dveře

Šířka (mm) min 570/max 644 min 570/max 644

Výška (mm) 1041 1041

Zadní dvoukřídlé dveře  

Šířka (mm) min 1056/max 1140 min 1056/max 1140

Výška (mm) 1040/1060 1040/1060

Hmotnosti

Provozní hmotnost (kg) 1145 1165

Max. tech. přípustná hmotnost (kg) 1680 1750

Užitečná hmotnost (kg) 610 610

Max. hmotnost přívěsu  
brzděného/nebrzděného(kg) 600/400 1000/400

* podle směrnice ES 99/100          **se sklopeným sedadlem spolujezdce

* se sklopeným sedadlem spolujezdce

 

 
  

A  Max. šířka 644

B  Min. šířka 570

C  Výška 1041

Přístupnost nákladového prostoru při 
otevření posuvných bočních dveří  (mm)
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  Fiorino Fiorino SX

  Metro Strike 
    173 230

Pastelové 

199 Červená Rumba    

228 Slonovinová     

249 Bílá Ambient    

479 Modrá    

551 Oranžová Caribbean    

Metalické 

163 Červená Bolero    

487 Modrá Cool Jazz    

612 Šedá Minimal    

632 Černá Rockabilly     

Kombinace barev karoserie/vnitřních potahů

BARVY Karoserie

Pastelové barvy

Barvy karoserie jsou uvedeny pouze pro informaci, protože je nelze věrně zreprodukovat tiskovými barvami.

199 Červená Rumba 163 Červená Bolero

487 Modrá Cool Jazz

612 Šedá Minimal

632 Černá Rockabilly

228 Slonovinová

249 Bílá Ambient

479 Modrá 

551 Oranžová Caribbean

Metalické barvy

SERIOVÁ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
    Fiorino 
Exteriér   Fiorino SX
Zatmavená skla     

Kryty kol 878 •	  

Boční ochranné lišty  • •
Uzamykatelný uzávěr palivové nádrže 352    

Mechanicky ovládaná vnější zpětná zrcátka    –
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka  
s vyhříváním 041 • 

 

Posuvné boční dveře na pravé straně 523 •	  

Dvoukřídlové prosklené zadní dveře 519 •	 •
Posuvné boční dveře na levé straně 055 •	  

Přední světlomety do mlhy 097 •	  

Metalická barva 210 •	 •
Pevná boční okna 2. řady 55D •	 •
Pneumatiky 15” 141 •	 •
Zimní pneumatiky 15” 142 •	 •
Přední zástěrky 990 •	 •
Podélné střešní lyžiny 357 •	 •
Stírač zadního okna 101 •	 •
Pack Adventure* 890 •	 •
Ocelový střešní nosič  r r
Nakládač   r r
Univerzální ocelové střešní tyče  r r
Sada úchytů nákladů  r r
Tažné zařízení pevné/odnímatelné  r r
Kabeláž pro tažné zařízení  r r

Interiér
Ochranné schůdky     

Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým ráfkem     

Koberec do nákladového prostoru     

Automatické zamknutí dveří při rychlosti 5 km/h  130 •  

Víko odkládací skříňky 845 •  

Bederní opěrka sedadla řidiče 40Y •  

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 450 •  

Loketní opěrka předního sedadla 132 •	  

Tkanina Strike 728 •	  

Plechová přepážka 149 •	 •
Plechová/prosklená přepážka* 199    

Otočný zdvojený kryt 201 •	 •
Vyhřívaná přední sedadla 452 •	 •

    Fiorino 
Interiér   Fiorino SX
Vyhřívané sedadlo řidiče 453 •	 •
Sklopné sedadlo spolujezdce na líc s podlahou 4GQ •	 •
Kombinovaná přepážka  
vespod plechová/nahoře mříž 4PB • •

Odkládací prostor na doklady v palubní desce 4PS •	 •
Proudová zásuvka 12 V 823    

Pryžové a tkaninové koberečky s úchyty 324, 396 r r
Povlaky na sedadla 732 •	 •

Funkční/Elektrická výbava
Hydraulické řízení     

Nastavovač sklonu světlometů     

Výškové nastavení volantu 011    

Dálkové centrální zamykání 008 •  

Elektrické ovládání oken 028 •  

Elektrické zamykání dveří 228 •  

Snímač venkovní teploty 5BY •  

Kuřácká sada 989    

Klimatizace 025 •	  

Vyhřívané zadní okno 029 • •
Přenosné stropní svítidlo 58F •	 •
DBF* 733 -/•	 -/•
Imobilizér s autoalarmem  r r

Bezpečnost
ABS se čtyřmi snímači + EBD  
(Elettronic Brake Distribution) 009 

 
 

 

Airbag na straně řidiče 500    

Airbag spolujezdce 502 •	 •
Boční airbagy 505 •	 •
Nezávislé odemknutí nákladového prostoru 57E •  

Parkovací senzor 508 •	 •

Audio/Telematika
Příprava pro autorádio s reproduktory a anténou     

Hands free Bluetooth® 41I •	 •
Autorádio s přehrávačem CD 564 •	  

Autorádio MP3 717 •	 •

*od r. 2008

   = sériová výbava   • = příplatková výbava     

– = není k dispozici      r = příslušenství – doplňky se objednávají  
                                             prostřednictvím oddělení náhradních dílů

173 Metro

230 Strike



www.fiat.cz

Rozšířená záruka Fiat Komfortplus

Využijte nabídku rozšířené záruky Fiat Komfortplus, která vám umožní rozšířit 

dvouletou smluvní záruku vašeho vozidla o třetí, čtvrtý a pátý rok. Nabídka služeb 

Komfortplus je určena všem majitelům vozidel Fiat, včetně těch, kteří jej používají 

jako služební vozidlo. V obou případech je na vás vybrat si limit kilometrů, který 

nejlépe odpovídá vašim požadavkům, s následnou možností nahradit zvolenou 

variantu za jinou při doplacení cenového rozdílu mezi novou a původní variantou. 

Samozřejmě to není všechno. Komfortplus zhodnotí vaše vozidlo, protože smlouva 

zůstává platná i v případě prodeje vozidla. Smlouvu Komfortplus můžete podepsat 

v době celého období smluvní záruky (24 měsíců).

Fiat Komfortplus vám nabízí:

- možnost rozšíření záruky na vozidlo i na třetí, čtvrtý a pátý rok,

- opravu a výměnu komponentů použitím originálních náhradních dílů Fiat,

-  asistenční služby doma i v zahraničí, v případě poruchy nebo nehody  
i s poskytnutím náhradního vozidla.

Záruky a servis

2 roky celková záruka, asistenční služba Fiat Assistance první dva roky bezplatně, 

8 let záruka na prorezivění karoserie, 3 roky na lak. Dvouletá celková záruka není 

omezená počtem najetých kilometrů. Každý FIAT zakoupený u oficiálního prodejce 

může používat službu Fiat Assistance 24 hodin denně v celé Evropě první dva roky 

bezplatně. Pomoc v případě poruchy: bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného 

servisu, zabezpečení návratu cestujících nebo pokračování v cestě, přenocování 

v hotelu, poskytnutí náhradního vozidla, doručení opraveného vozidla. Bezplatný 

odtah do nejbližšího autorizovaného servisu v případě nehody. 

Navštivte oficiálního prodejce FIAT a vyberte si model s vybavením podle svých 

potřeb. Prodejce vám ochotně poradí a předvede všechny modely. 

Vybavení modelů a příslušných doplňků se může lišit na základě specifických požadavků trhu 

či právních norem. Údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Fiat si 

vyhrazuje právo změn popsaných modelů z technických nebo obchodních důvodů.

Vyt ištěno 02/2008


