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NEMUSÍTE KRÁČAŤ PO ČERVENOM 
KOBERCI, ABY STE UKÁZALI, ŽE MÁTE ŠTÝL.
Silná osobnosť a dynamika nového Tipa hatchback vám umožnia sústrediť sa na jazdu 
a užívať si čas strávený v aute. Pritom si zamilujete úžasnú kombináciu štýlu, výbavy 
a priestrannosti v kompaktnom balení.
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Nové T ipo hatchback prináša bezkonkurenčnú úroveň pohodlia a priestrannosti. Komfortné texti lné sedadlá 

poskytujú vynikajúcu oporu tela a čalúnenie je zladené s obložením dverí. V interiéri nájdete množstvo praktických 

riešení pre maximálne využit ie vnútorného priestoru. Napríklad príručné úložné priestory s celkovou kapacitou 

12 l itrov, ktoré hravo pojmú všetko, čo potrebujete na svoj ich cestách.
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T ipo hatchback ponúka veľkorysý pr iestor, ktorý oceníte predovšetkým na cestách alebo počas rušného dňa. 

V batožinovom priestore s prvotr iednym objemom 440 l i t rov preveziete aj  skutočne objemné predmety.
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NEMUSÍTE CESTOVAŤ ZA VZDIALENÉ 
HORIZONTY, ABY STE SI UŽILI CESTU.
Nech už idete kamkoľvek a robíte čokoľvek, zaslúžite si to najlepšie. Nové Tipo 
hatchback vám vďaka veľmi účinným motorom zaručí špičkovú ovádateľnosť, nízku 
spotrebu paliva, nízke emisie a mnoho ďalších výhod. 
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Nové T ipo hatchback pr ináša vysoko spoľahl ivé motory Euro 6 vo výkonovej verzi i  120 k. Obzvlášť dieselový 

motor 1.6 Mult iJet I I  sa môže pochvál i ť  výnimočne nízkou spotrebou pal iva a komfortnou, plynulou dodávkou 

výkonu. Nech už vás cesta zavedie kamkoľvek. 
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H A T C H B A C K

Jedinečný štýl a funkčnosť patria k základným charakteristikám Tipa hatchback. 
Multimediálna technológia UConnectTM a pokročilé asistenčné systémy vám budú vždy 
nápomocné. 

NEMUSÍTE NEUSTÁLE VŠETKO 
KONTROLOVAŤ.
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Akonáhle si sadnete za volant nového Tipa hatchback budete prekvapení ergonómiou, ktorú ponúka prístrojový panel. 

Všetko je tu na dosah ruky, prehľadné a dobre čitateľné. S výbavou Opening Edition alebo Opening Edition Extra získate 

jeden z našich jedinečných infotelematických systémov UConnectTM so 7” dotykovou obrazovkou s HD rozlíšením, službami 

UConnectTM LIVE a navigáciou, súčasťou ktorého je ovádanie audio systému na volante, rozhranie Bluetooth® či vstupy USB a 

AUX-in. Vďaka službám UConnect™ LIVE, ktoré sú ponúkané v kombinácii s dotykovými obrazovkami, budete vždy v spojení 

so svetom. A s navigáciou TomTom LIVE s 3D mapami si už nikdy nebudete musieť robiť starosti s nájdením správnej trasy.
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PARKOVACIE  SENZORY

Z hľadiska aktívnej a pasívnej bezpečnosti má nové Tipo hatchback všetko, čo by ste mohli chcieť, vrátane 6 airbagov, ABS, 

ESP s funkciami ASR/MSR, HBA, Hill Holder a ďalších pokročilých asistenčných systémov. Jedným z nich je brzdový asistent 

automatického núdzového brzdenie (AEB), ktorý automaticky a progresívne brzdí v prípade hroziacej zrážky s prekážkou 

v smere jazdy. Ďalším pomocníkom je adaptívny tempomat, ktorý vám umožňuje nastaviť si požadovanú rýchlosť, ktorú 

potom automaticky udržuje v závislosti na okolitej premávke. To ale zďaleka nie je všetko. Nové Tipo hatchback je vybavené 

parkovacími senzormi alebo zadnou parkovacou kamerou, ktorá vám pomôže pri parkovaní v stiesnených priestoroch.

BRZDOVÝ ASISTENT (AEB)

ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
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Fiat doporučuje originálne mazivá

MOTORIZÁCIE

BENZÍNOVÝ

MOTOR 1.4 T-Jet 120 k

Počet valcov, usporiadanie 4

Zdvihový objem (cm3) 1368

Najvyšší výkon: kW (k) pri ot./min 88 (120) @ 5000

Najvyšší krútiaci moment: Nm pri ot./min 215 @ 2500

Palivo Benzín

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Pohon Predný

Prevodovka Manuálna 6stupňova

RIADENIE

Typ hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™

Stopový priemer otáčania (m) 10,93

BRZDY

Vpredu: (mm) Kotúče: Ø284

Vzadu: (mm) Kotúče: Ø251

ZAVESENIE KOLIES

Vpredu Nezávislé zavesenie typu MacPherson 

Vzadu Vlečné ramená s torznou tyčou

VONKAJŠIE ROZMERY

Rázvor náprav (mm) 2638

Dĺžka (mm) 4368

Výška (mm) 1495

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1542/1543 

Šírka (mm) 1792 

Objem batožinového priestoru (dm3) 440

Previs vpredu/vzadu (mm) 893/837

KOLESÁ

Pneumatiky 205/55 R16 - 225/45 R17

OBJEMY A HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1270

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1200

Užitočná hmotnosť (kg) 500

Objem nádrže paliva (l) 50

VÝKONOVÉ PARAMETRE

Najvyššia rýchlosť (km/h) 200

Zrychlenie (s): 0–100 km/h 9,6

SPOTREBA PALIVA

Mesto (l/100 km) 7,7

Mimo mesto (l/100 km) 5,0

Kombinovaná (l/100 km) 6,0

Emisie CO
2
 v kombinovanej prevádzke (g/km) 139

T E C H N I C K Á  Š P E C I F I K Á C I A

MOTORIZÁCIE

DIESELOVÝ

MOTOR 1.6 120 k MultiJet II 

Počet valcov, usporiadanie 4

Zdvihový objem (cm3) 1598

Najvyšší výkon: kW (k) pri ot./min 88 (120) @ 3750

Najvyšší krútiaci moment: Nm pri ot./min 320 @ 1750

Palivo Nafta

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Pohon Predný

Prevodovka Manuálna 6stupňova

RIADENIE

Typ hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™

Stopový priemer otáčania (m) 10,93

BRZDY

Vpredu: (mm) Kotúče: Ø284

Vzadu: (mm) Kotúče: Ø264

ZAVESENIE KOLIES

Vpredu  Nezávislé zavesenie typu MacPherson  

Vzadu Vlečné ramená s torznou tyčou

VONKAJŠIE ROZMERY

Rázvor náprav (mm) 2638

Dĺžka (mm) 4368

Výška (mm) 1495

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1542/1543

Šírka (mm) 1792 

Objem batožinového priestoru (dm3) 440

Previs vpredu/vzadu (mm) 893/837

KOLESÁ

Pneumatiky 205/55 R16 - 225/45 R17

OBJEMY A HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1370

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1200

Užitočná hmotnosť (kg) 500

Objem nádrže paliva (l) 50

VÝKONOVÉ PARAMETRE

Najvyššia rýchlosť (km/h) 200

Zrychlenie (s): 0–100 km/h 9,8

SPOTREBA PALIVA

Mesto (l/100 km) 4,4

Mimo mesto (l/100 km) 3,3

Kombinovaná (l/100 km) 3,7

Emisie CO
2
 v kombinovanej prevádzke (g/km) 98
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Fiat Tipo zvíťazil v ankete AutoBest 2016. 

Medzinárodná nezávislá odaborná porota ho označila za Najlepšiu 

voľbu pri nákupe vozidla  v Európe pre rok 2016. Fiat Tipo ponú-

ka nielen výhodnú cenu, ale hlavne všetko, čo dnes bežný európ-

sky zákazník očakáva: dizajn, výkonné motory, kvalitu, komfort 

a všestrannosť.

LÍNIE A ŠTÝL OPENING EDITION OPENING EDITION EXTRA

LED svetlá denného svietenia DRL  a a

Kožou čalúnený volant a hlavica radiacej páky 320 a a

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie s  vyhrievaním  a a

Chrómované kľučky dverí  a a

Chrómované detaily (maska chladiča + spodná lišta bočných okien + okolie hmlových svetiel)  a a

16“ zliatinové kolesá 420 a –

17“ zliatinové kolesá s s diamantovou úpravou  – a

KOMFORT A FUNKČNOSŤ

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania a a

Výškovo a osovo nastaviteľný volant s elektrickým posilňovačom a a

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a a

Delené zadné sedadlá a a

Sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou 40Y a a

Automatická klimatizácia 140 a a

3,5” TFT displej a a

Elektricky ovládané predné okná a a

Elektricky ovládané zadné okná 023 a a

Predná lakťová opierka 132 a a

Tretia zadná hlavová opierka a a

Vrecká na zadnej strane predných operadiel a a

BEZPEČNOSŤ

Hmlové svetlá a a

ESP + Hill Holder + ABS + TPMS (sledovanie tlaku v pneumatikách) a a

Airbagy (predné + bočné + okenné) a a

16“ rezervné koleso 980 a a

PAKETY OPENING EDITION OPENING EDITION EXTRA

SAFETY (obmedzovač rýchlosti + brzdový asistent systém automatického núdzové brzdenie) 

(AEB)
80A a a

BUSINESS (zadná parkovacia kamera + nastaviteľná bedrová opierka vodiča + zadné parkovacie 

senzory + UConnect rádio s navigáciou, 7” dotykovou obrazovkou, hands-free Bluetooth s ovládaním 

na volante, vstupmi USB a AUX a 6 reproduktormi)

8ZX a a

STYLE (zatmavené zadné sklá + predné koberčeky + chrómovaná ozdobná spodná lišta bočných 

okien + chrómovaná lišta pod mriežkou a okolie hmlových svetiel + 17” disky z ľahkých zliatin)
8ZY – a

a Štandard            – Nie je možné         

Š T A N D A R D N Á  V Ý B A V A
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Výbava jednotlivých verzií a príslušné doplnky sa môžu meniť na základe špecifických požiadaviek trhu či právnych noriem. Všetky údaje uvedené v tejto publikácii majú iba informatívny charakter. FCA si vyhradzuje právo zmeny popísaných modelov kedykoľvek 

a bez upozornenia z technických alebo obchodných dôvodov. Fiat Marketing 02.2.2819.29 - S - 09/2016 - Vytlačené v Taliansku - TS - Vytlačené na papieri nebielenom chlórom.
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MOPAR® VEHICLE PROTECTIONBEZPLATNÁ LINKA

Volajte zadarmo zakaznicky servis Fiat, ak potrebujete:

ASISTENČNÚ SLUŽBU, ktora je k dispozicii 24 hodin 

denne, 365 dni v roku, alebo 

INFORMÁCIE o modeloch, službach a predajnej a 

asistenčnej sieti.

* Skontroluje u svojho operátora, či bude váš hovor uskutočnený 
zadarmo. 

SERVISNÉ ZMLUVY

S každým vozidlom Fiat zakúpeným u autorizovaného predajcu je spojený kompletný servis a rozsiahle záruky. Fiat poskytuje svojim zákazníkom 

základnú dvojročnú záruku, trojročnú záruku na výrobné chyby laku a osemročnú na prehrdzavenie karosérie. Počas základnej dvojročnej záruky 

nie je v rámci podmienok obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov po celej Európe k 

dispozícii služba cestnej asistencie Ciao Fiat. Rozsah a podmienky záruky a cestnej asistencie sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke vozidla a v 

podmienkach produktu rozšírenej záruky alebo cestnej asistencie.

Viac na www.fiat.sk/sluzby

800 200 233

MOPAR® VEHICLE PROTECTION ponúka servisné zmluvy garantované skupinou Fiat 

Chrysler Automobiles, ktoré sú šité na mieru vášmu vozidlu. So službami MOPAR® 

VEHICLE PROTECTION si môžete byť istí, že všetky opravy budú vykonávať vysoko 

kvalifikovaní technici autorizovaných dielní Fiat, ktorí využívajú výhradne predpísané 

nástroje a originálne náhradné diely. Naše servisné plány zahŕňajú komplexný rad 

predĺžených záruk podľa doby trvania a počtu najazdených kilometrov, vďaka čomu 

vyhovejú akýmkoľvek potrebám. Pre model Tipo hatchback vyvinul Mopar® základné 

servisné plány, ktoré udržia vaše vozidlo v dokonalej kondícii po celú dobu životnosti. 

Navštívte náš online obchod Fiat a prezrite si kolekciu oficiálnych značkových predmetov 

a originálne príslušenstvo. 

Navštívte store.fiat.com

5ročná
záruka




