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Wszystkie samochody osobowe marki Fiat, sprzedane od 01.01.2012 i zakupione w punktach sprzeda˝y dealerów Fiata w Polsce, posiadajà 2-letnià gwarancj´ bez limitu kilometrów. W całym okresie 
wa˝noÊci tej gwarancji Klient otrzymuje usług´ ASSISTANCE 24 h, wa˝nà na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowià udzielenia kupujàcemu gwarancji, 
w szczególnoÊci w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzeda˝y 
pojazdu, a jej warunki zostanà okreÊlone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposa˝enie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli mo˝e ulegaç zmianom w zale˝noÊci od potrzeb poszczególnych rynków  
i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu majà charakter orientacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym 
momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzeda˝y. Recykling: Od lat, poprzez ciàgłà popraw´ procesów 
produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych, FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. Zwraca szczególnà uwag´ na to, aby do konstrukcji 
pojazdów, elementów wyposa˝enia i ich cz´Êci u˝ywaç materiałów nadajàcych si´ do odzysku i recyklingu. Wykazuje równie˝ trosk´ o sam proces odzysku i recykl ingu cz´Êci stanowiàcych odpady 
w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyç ich negatywny wpływ na Êrodowisko naturalne. FCA Poland S.A . zapewnia zgodnoÊç swoich działaƒ z wymaganiami przepisów 
o ochronie Êrodowiska, dotyczàcych pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególnoÊci w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynnoÊci zwiàzanych z ich demonta˝em. WłaÊciciel pojazdu 
wycofanego z eksploatacji ma obowiàzek przekazaç go do stacji demonta˝u lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(DzU nr 25, poz. 202, z póên. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własnà sieç punktów zbiórki i demonta˝u, rekomendujàc korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej  
z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdujà si´ na stronie: www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow.

CIAO FIAT jest Zielonà Linià, stworzonà specjalnie dla Ciebie. Zaletà tego numeru – 00800 34280000 – jest to, ˝e nie tylko łatwo si´ z nim połàczyç w wi´kszoÊci krajów europejskich, ale równie˝ łatwo go 
zapami´taç. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadajà poszczególnym literom słowa FIAT, a nast´pnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Mo˝esz 
w ka˝dej chwili skorzystaç z pomocy drogowej, uzyskaç informacje o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzeda˝y oraz mo˝liwoÊci odbycia jazdy próbnej. 
W ten sposób ka˝da Twoja proÊba zwiàzana z u˝ytkowaniem samochodu b´dzie spełniona! Usługa dost´pna jest w zakresie: pomocy drogowej – 7 dni w tygodniu przez całà dob´, informacji handlowych – od 
poniedziałku do piàtku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów – od poniedziałku do soboty w godz. 8-20. Numer Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połàczeƒ z telefonów stacjonarnych, 
z wyjàtkiem połàczeƒ z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach. 

PRZEGLĄDY OKRESOWE I NAPRAWY 

GWARANCJA UMOWNA MAXIMUM CARE: MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIE 

I ŻADNYCH ZMARTWIEŃ

Maximum Care to usługa, dzięki której zabezpieczysz swój samochód przed uster-

kami elektro-mechanicznymi przez okres nawet 5 lat. Umożliwia ona wybór okresu 

trwania gwarancji w zależności od Twoich potrzeb*. W razie awarii możesz liczyć 

na pomoc i profesjonalizm Dealerów i Autoryzowanych Stacji Obsługi marki Fiat. 

Do Maximum Care możesz przystąpić u dowolnego Dealera lub w dowolnej Autoryzo-

wanej Stacji Obsługi w ciągu 2 lat od daty rozpoczęcia gwarancji, pod warunkiem że 

Twój samochód przechodził zgodnie z harmonogramem planowe przeglądy okresowe, 

o których mowa w Instrukcji Obsługi samochodu marki Fiat. Możesz wybrać spośród 

3 różnych opcji, które przewidują wydłużenie gwarancji na usterki elektro-mechaniczne 

posiadanego samochodu oraz Pomoc drogową:

• + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 km,

• + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km,

• + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km.

GWARANCJA UMOWNA POWERTRAIN CARE: ZAKRES NIEZBĘDNY I MAKSIMUM 

OSZCZĘDNOŚCI

Powertrain Care jest to usługa, dzięki której zabezpieczysz swój samochód przed 

usterkami mechanicznymi w silniku, skrzyni biegów i układzie przeniesienia napędu 

przez okres nawet 5 lat. Umożliwia ona swobodny wybór okresu trwania gwarancji 

w zależności od Twoich potrzeb i preferencji*. W razie awarii możesz liczyć na 

pomoc i profesjonalizm Dealerów i Autoryzowanych Stacji Obsługi marki Fiat. 

Do Powertrain Care możesz przystąpić u dowolnego Dealera lub w dowolnej Autoryzo-

wanej Stacji Obsługi w ciągu 2 lat od daty rozpoczęcia gwarancji, pod warunkiem 

że Twój samochód przechodził zgodnie z harmonogramem planowe przeglądy okre-

sowe, o których mowa w Instrukcji obsługi samochodów Fiat. Możesz wybrać spośród 

3 różnych opcji, które przewidują wydłużenie gwarancji na usterki mechaniczne posia-

danego samochodu oraz Pomoc drogową:

• + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 km,

• + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km,

• + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km.

Ponadto dzięki gwarancjom umownym Maximum Care i Powetrain Care możesz 

skorzystać również z innych możliwości:

• naprawa i wymiana uszkodzonych elementów na Oryginalne Części Zamienne 

dostarczone przez markę Fiat,

• przeniesienie gwarancji na nowego właściciela samochodu w razie odsprzedaży,

• odnowienia fabrycznej usługi assistance.

EASY CARE: PRZEGLĄDY OKRESOWE DLA TWOJEGO SAMOCHODU

Easy Care to nowa usługa w ramach Mopar® Vehicle Protection, dzięki której możesz 

wykonywać wszystkie planowane przeglądy okresowe przez nawet 5 lat od daty 

rozpoczęcia gwarancji posiadanego samochodu*. Będziesz mógł wybrać spośród 

różnych opcji czasowych oraz tych uzależnionych od przebiegu samochodu, 

w zależności od Twoich potrzeb. Ponadto będziesz mógł liczyć na pomoc i profesjona-

lizm Dealerów i Autoryzowanych Stacji Obsługi marki Fiat.  

WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI: Stała zniżka na Oryginalne Części Zamienne stosowane 

w ramach przeglądu Twojego samochodu w pakiecie Easy Care.

WIĘKSZA PEWNOŚĆ: Pewność, że zawsze zostaniesz rozpoznany w Sieci serwiso-

wej marki Fiat, a czynności serwisowe i przeglądy będą zawsze wykonywane z za-

stosowaniem Oryginalnych Części Zamiennych i przez wysoko kwalifikowanych oraz 

wyspecjalizowanych techników.

WIĘKSZA WARTOŚĆ: Z pakietu Easy Care może korzystać również kolejny właściciel 

w przypadku odsprzedaży samochodu.

WIĘKSZA NIEZALEŻNOŚĆ: Pewność, że zawsze MOŻESZ liczyć na naszą rozległą 

Sieć serwisową, gdziekolwiek będziesz się znajdować. Do pakietu przeglądów Easy 

Care możesz przystąpić u dowolnego Dealera lub w dowolnej Autoryzowanej Stacji 

Obsługi w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia gwarancji, zanim zostanie wyko-

nany w samochodzie pierwszy przegląd okresowy. 

*Aby zapoznać się z warunkami umownymi i okresami przeglądów Twojego samochodu, wejdź na 

stronę fiat.mopar.eu lub zajrzyj do Instrukcji obsługi samochodu swojego Fiata.



Przedstawiamy Wam nowego FIATA DOBLÒ – samochód, który 

nie zawiedzie Was w żadnej sytuacji. Jego atrakcyjny wygląd 

i wyjątkowo funkcjonalna stylizacja, wygodne i uniwersalne 

wnętrze oraz wydajność i niezawodność sprawiają, że nowy 

Fiat Doblò będzie Waszym przyjacielem i pomocnikiem 

w każdym momencie. Do tego właśnie został stworzony. 

Odkryjcie przyjemność prowadzenia tego samochodu.
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Styl nowego FIATA DOBLÒ przypomina charakter każdego, kto go wybiera: jest spontaniczny, 

otwarty i zwracający uwagę na to, co najważniejsze. Charakterystyczna linia przodu łączy 

oryginalne wzornictwo i praktyczność. Jego bardzo wyraziste elementy, takie jak np. boczne 

nadkola, pokazują siłę i solidność samochodu, a duża przeszklona powierzchnia daje 

poczucie wolności i otwarcia, rozjaśniając każdą podróż.

W ten sposób wspólne podróże z najbliższymi będą jeszcze piękniejsze.

Zaprojektowany dla otwartych ludzi.
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Praca, rodzina, pasje, życie to idealna równowaga pomiędzy emocjami i racjonalnością.

Aby w pełni się nim cieszyć, trzeba dysponować odpowiednimi środkami: FIAT DOBLÒ 

powstał, by pomieścić wszystkich i wszystko, co bliskie naszym sercom, bowiem posiada 

5 lub aż 7 miejsc. Całość zaprojektowano tak, aby zapewniać maksymalny komfort 

w przyjemnym otoczeniu, które jest zasługą nowych, specjalnie dobranych tkanin 

i zestawień kolorów. Mocną stroną Fiata Doblò jest również niesamowita wszechstronność. 

Jego wymiary i możliwości konfiguracji wnętrza, a także opcjonalny wysoki dach, to 

naprawdę niezliczone możliwości użytkowania.

Zaprojektowany dla funkcjonalności.
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Bagażnik samochodu ma pojemność od 790 do 3200 litrów (przy złożonych siedzeniach 

w drugim rzędzie). Doblò w wersji 5-osobowej można wyposażyć w półkę na bagaże, 

wytrzymującą ciężar do 70 kg. Półkę skonstruowano w taki sposób, by umożliwić 

jej umieszczenie na dwóch różnych wysokościach i stworzyć dzięki temu dodatkową 

płaszczyznę do uniwersalnego wykorzystania.

5 miejsc siedzących w nowym FIACIE DOBLÒ zapewni wygodę nawet najbardziej wymagającym 

pasażerom, a przestronna kabina pozwoli przewieźć dowolne przedmioty. Natomiast dzięki 

możliwości zamontowania dwóch dodatkowych foteli zabierzecie więcej towarzyszy 

podróży (w sumie 7 miejsc siedzących).
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Ergonomiczna deska rozdzielcza została wyposażona w zaprojektowane od nowa elementy 

sterowania, jeszcze bardziej wyraźne i czytelne. Samochód otrzymał też nową kierownicę 

z przyciskami do obsługi systemu audio, dzięki czemu kierowca nie musi odrywać od niej rąk.

Ale przestrzeń bez odpowiedniej organizacji nie byłaby już tak cenna.

Dlatego wnętrze FIATA DOBLÒ tak zoptymalizowano, aby zmieścić w nim liczne wygodne

schowki, a także funkcjonalną i wytrzymałą półkę nad szybą przednią lub pojemne

kieszenie na przednich drzwiach.

Przednie drzwi  
wyposażone są w pojemną wnękę, która 
pomieści półtoralitrową butelkę i dwie 
butelki półlitrowe oraz notes formatu A4.

Drugie lusterko wsteczne we wnętrzu pozwala 
kierowcy na obserwowanie tylnych siedzeń.
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Czy jest coś lepszego od życia swobodnego i intensywnego? Owszem – takie 

życie, ale z poczuciem pełnego bezpieczeństwa. Tylne zawieszenie Bi-link 

zapewnia dużą stabilność i wielką przyjemność z jazdy nowym FIATEM DOBLÒ. 

Samochód ma też najbardziej zaawansowane urządzenia elektroniczne do 

kontroli stabilności, dostępne w standardowym wyposażeniu. Są to ABS 

z korektorem hamowania EBD i ESC (dynamiczna kontrola stabilności) oraz 

system Hill Holder, który pomoże Wam w ruszaniu pod górę. 

Aby osiągnąć najwyższy poziom biernego bezpieczeństwa, nowy FIAT DOBLÒ 

został wyposażony w strefy kontrolowanego zgniotu oraz poduszki 

powietrzne na przednich siedzeniach. Poduszki przednie i boczne chronią 

zarówno głowy jak i klatki piersiowe kierowcy oraz pasażera.

Prawdziwy skok jakościowy da się zauważyć w systemie multimedialnym FIATA DOBLÒ, który 

ułatwi i uprzyjemni każdą podróż. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu Radiu Uconnect™, 

wyposażonemu w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5”, przez który można słuchać 

radia/utworów MP3, a głośność będzie automatycznie dostosowywana do prędkości 

samochodu. Do dostępnego portu USB i gniazda AUX można podłączyć własne urządzenia 

multimedialne. Funkcja Bluetooth® pozwala obsługiwać połączenia telefoniczne oraz 

odczytywać otrzymywane wiadomości SMS.

System Uconnect™ Radio Nav to z kolei radio cyfrowe DAB z ekranem dotykowym 

i zintegrowanym systemem nawigacji, który dysponuje już wgranymi mapami głównych krajów 

Europy. Podczas obsługi tego systemu nie ma konieczności odrywania swojej uwagi od sytuacji 

na drodze, bowiem można korzystać z poleceń głosowych i przycisków na kierownicy.

Ponadto po pobraniu na swojego smartfona aplikacji Uconnect™ LIVE bezpośrednio poprzez

system Uconnect™ będzie można korzystać z licznych aplikacji telefonu, wyświetlając 

ich zawartość na ekranie w samochodzie. W ten sposób można być zawsze w kontakcie 

z przyjaciółmi poprzez Twitter oraz dzielić się swoimi przeżyciami za pośrednictwem aplikacji 

Facebook Check In, a także słuchać ponad 35 milionów utworów muzycznych udostępnianych 

przez Deezer i ponad 100 tysięcy stacji radiowych nadawanych przez TuneIn. Najświeższe 

aktualności ze świata przekaże Reuters, a najnowsze informacje o ruchu drogowym, pogodzie 

oraz miejscach użyteczności publicznej podczas działania nawigacji zapewni usługa TomTom 
LIVE. Ponadto do dyspozycji jest eco:Drive™, aplikacja, która pozwala na kontrolowanie i 

poprawianie własnego stylu jazdy, zaś dzięki my:Car będzie można stale monitorować swój 

samochód. Funkcja ta przypomina bowiem, gdzie został on zaparkowany i informuje o statusie 

oraz terminach obsługi okresowej.

Bezpieczeństwo

Multimedia
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Cała gama silników Euro 6 w wersji benzynowej i wysokoprężnej FIATA DOBLÒ została 

przetestowana i wypróbowana na drodze, zdobywając od użytkowników pojazdu wysokie 

noty. Jest tak, ponieważ są to silniki zapewniające wysokie osiągi, które dbają zarówno 

o ekonomię, jak i o ekologię, przykładowo mocny silnik 1.6 MultiJet 120 KM, słynący 

z niskiego zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń.

Silniki

1.6 MultiJet 95 KM
Pojemność (cm3) 1598
Euro 6
Prędkość maks. 160 km/h
Zużycie paliwa (l/100 km):
w cyklu miejskim 6,5
w cyklu pozamiejskim 4,4
w cyklu mieszanym 5,2
CO2 (g/km) 137

1.6 MultiJet 120 KM
Pojemność (cm3) 1956
Euro 6
Prędkość maks. 172 km/h
Zużycie paliwa (l/100 km):
w cyklu miejskim 6,5
w cyklu pozamiejskim 4,4
w cyklu mieszanym 5,2
CO2 (g/km) 137

1.4 95 KM
Pojemność (cm3) 1368
Euro 6
Prędkość maks. 161 km/ h
Zużycie paliwa (l/100 km):
w cyklu miejskim 10,0
w cyklu pozamiejskim 5,9
w cyklu mieszanym 7,4
CO2 (g/km) 172

1.4 T-JET 120 KM
Pojemność (cm3) 1368
Euro 6
Prędkość maks. 172 km /h
Zużycie paliwa (l/100 km)
w cyklu miejskim 9,5 
w cyklu pozamiejskim 5,9
w cyklu mieszanym 7,2
CO2 (g/km): 169 
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Zaprojektowany dla osobowości.

Przyjaciel, kolega, partner. Sekretem nowego FIATA DOBLÒ jest jego umiejętność zaspokojenia 

najróżniejszych potrzeb życiowych i zawodowych. Dzięki swoim licznym wersjom, czterema 

rodzajami wyposażenia, specjalnym pakietom, akcesoriom firmy Mopar®, nowy samochód 

spełnia pragnienia nawet najbardziej wymagających nabywców. Również takich, którzy 

postanowili uczynić swój samochód wyjątkowym. 
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Do wyboru są dwie różne konfiguracje i trzy wersje wyposażenia: FIAT DOBLÒ to odpowiednie 

wymiary na każdą potrzebę. Wersje wyposażenia Pop, Easy i Lounge, wraz z dostępnymi 

dla nich pakietami, najlepiej wyrażą Twój styl.

(Easy)

J  Przyciemniane szyby boczne i tylna
J  Światła przeciwmgielne
J  Felgi ze stopów lekkich 16”
J  Lusterka zewnętrzne w kolorze 

nadwozia

(Easy / Lounge)

J  Sterowanie radioodtwarzaczem 
z kierownicy

J  Tempomat
J  Kierownica i gałka zmiany biegów 

pokryte skórą
J  Czujniki parkowania tylne

(Pop / Easy / Lounge)

J  Czujnik zapięcia pasów trzeciego 
rzędu siedzeń

J  Dodatkowe dwa miejsca siedzące 
(samochód 7 miejscowy)

J  Trzeci rząd okien otwieranych 
mechanicznie

(Pop)

J  Radio z portem USB i systemem 
Bluetooth®

J  Roleta zakrywająca przestrzeń 
bagażową

J  Sterowanie centralnym zamkiem 
za pomocą pilota w kluczyku

Tylna półka, którą można zamontować na dwóch różnych wysokościach, 
jest cennym elementem wytrzymującym obciążenie do 70 kg.

Tylne drzwi przesuwne 
zapewniają wygodny dostęp.

Klamki drzwiowe i listwy boczne w kolorze czarnym 
błyszczącym w przypadku pakietu Lounge Plus

Felgi aluminiowe 16” z diamentowym szlifem 
w przypadku pakietu Lounge Plus

J  Wyższy o 27 cm
J  Wzmocnione zawieszenia
J  Udoskonalone hamulce

Logo Fiat
na wewnętrznej części lamp tylnych

(Lounge)

J   Felgi ze stopów lekkich 16”
J  Czarne błyszczące klamki i listwy 

boczne
J  Przyciemniane szyby boczne i tylna
J Relingi dachowe

Pakiet Styl

Pakiet Pop Plus

Pakiet Lounge Plus Pakiet Komfort

Pakiet Family Plus

LoungeEasyPop

J  ESC z ASR, HBA i Hill Holderem (asystent 
ruszania na wzniesieniu)

J  Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
J  Poduszki powietrzne boczne chroniące także 

ramię i głowę
J  Poduszki powietrzne kurtynowe
J  System monitorowania ciśnienia powietrza 

w oponach (TMPS)
J  Centralny zamek
J  Czujnik temperatury zewnętrznej
J  Elektrycznie sterowane szyby przednie
J  Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch 

płaszczyznach
J  Wspomaganie kierownicy
J  Zderzaki w kolorze nadwozia
J  Przystosowanie do montażu radia
J  Felgi stalowe 16”
J  Fix&Go - zestaw do naprawy opon ze 

sprężarką

Oprócz elementów wyposażenia 
wersji POP  

J  Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą 
pilota w kluczyku

J Klimatyzacja manualna
J  Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane 

i podgrzewane
J Radio z portem USB i systemem Bluetooth®

Oprócz elementów wyposażenia 
wersji EASY

J  Światła przeciwmgielne
J  Elektrycznie sterowane szyby tylne
J  Fotel kierowcy z regulacją wysokości, 

odcinka lędźwiowego
J  Klimatyzacja automatyczna
J  Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane 

i podgrzewane
J  Lusterko do obserwowania pasażerów
J  Podłokietnik przedni
J  Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
J  Radio Uconnect™ DAB z 5” dotykowym 

ekranem i systemem Bluetooth®

J  Felgi ze stopów lekkich 16”

Podwyższony dach
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Sportowa postawa

Zaprojektowany z myślą o Twojej pasji.

Dla niektórych najważniejszy jest dom i rodzina, dla innych rodzina i życie na świeżym 

powietrzu. Dlatego stworzono nowego FIATA DOBLÒ TREKKING, wersję przeznaczoną właśnie 

dla tych, którzy pragną spędzać miłe i przyjemne chwile poza miastem, wspólnie z bliskimi, 

z dala od utartych szlaków. Wolność bowiem nie jest tak fascynująca, gdy nie dzieli się 

jej z innymi.
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Wygląd w stylu off-road dzięki wyższemu o 10 mm prześwitowi, zderzakom z dodatkowymi 

osłonami oraz osłonie pod silnikiem. Nowy FIAT DOBLÒ TREKKING wyróżnia się także 

specjalnymi listwami bocznymi z logo Trekking, nowymi obręczami 16” ze stopów lekkich 

z oponami M+S, przyciemnianymi szybami oraz wyjątkowym kolorem brązowym Magnetico.

O jego niezależnym charakterze świadczy również „Traction+“, system, który zapewnia 

łatwe ruszanie na nawierzchniach o niskiej przyczepności kół, jak błoto czy śnieg, oraz 

opony M+S.

Logo Trekking, 
na bocznych drzwiach

Opony M+S.
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J  Czujnik zapięcia pasów trzeciego 
rzędu siedzeń

J  Dodatkowe dwa miejsca siedzące 
(samochód 7 miejscowy)

J  Trzeci rząd okien otwieranych 
mechanicznie

Pack Family Plus

Jeśli szukacie strefy, by schronić się przed stresem, w nowym FIACIE DOBLÒ TREKKING znajdziecie 

aż do 7 wygodnych i przytulnych miejsc. Atmosferę wnętrza tego samochodu rozgrzewa 

specjalny brązowy lakier, dedykowany dla tej wersji, oraz nowa kolorystyka wnętrza. Liczne 

i praktyczne schowki oferują ponadto jeszcze więcej przestrzeni na przedmioty związane 

z Waszymi pasjami.

Oprócz elementów wyposażenia wersji EASY  

J  Traction+
J   Opony M+S
J   Zmodyfikowane zderzaki oraz osłona 

pod silnikiem
J   Felgi ze stopów lekkich 16”
J  Klimatyzacja automatyczna
J  Przyciemniane szyby tylne
J  Przednie światła przeciwmgielne
J  Elektrycznie składane lusterka wsteczne
J  Siedzenie kierowcy z regulacją odcinka 

lędźwiowego + podłokietnik przedni
J  Lusterko do obserwacji dzieci
J  Uconnect™: radio Mp3, ekran dotykowy 

5”, USB/Aux, Bluetooth® Audio Streaming, 
sterowanie głosowe

Trekking

J  Sterowanie radioodtwarzaczem 
z kierownicy

J  Tempomat
J  Kierownica i gałka zmiany biegów 

pokryte skórą
J  Czujniki parkowania tylne

Pakiet Komfort
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Akcesoria

Kratka działowa
obowiązkowa do przewodu psów

Bagażnik na rowery montowany na haku holowniczym, 

możliwość ustawienia na dwóch różnych wysokościach

Bagażnik na nartyBelki poprzeczne z uchwytem
na kajak

Belki poprzeczne z uchwytem
na deskę surfingową

Nowy FIAT DOBLÒ stwarza swym właścicielom warunki do wzbogacania auta, by jeszcze 

bardziej cieszyło i odpowiadało najróżniejszym zastosowaniom podczas Waszego wolnego 

czasu. To właśnie dlatego firma MOPAR® przygotowała tak wiele różnych akcesoriów, 

które można zainstalować w samochodzie. Są to: bagażniki dachowe na narty, rowery, 

kajak czy deskę surfingową, tylny bagażnik na rowery oraz specjalne przegrody dla 

Waszych czworonożnych przyjaciół. Oprócz nich możecie zastosować detale specjalnie 

zaprojektowane dla Fiata Doblò, dzięki którym stanie się on samochodem unikatowym, 

dostosowanym do Waszego gustu. Należą do nich aluminiowe obręcze 16”, chromowane 

obudowy lusterek zewnętrznych, listwy progowe, ekskluzywne dywaniki. Ponadto Mopar® 

zapewnia Wam spokojniejszą podróż poprzez opcjonalne wyposażenie ochrony pojazdu 

(takie jak oryginalne alarmy modułowe) i pełną gamę fotelików dziecięcych.
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DOBLÒ Z PODWYŻSZONYM DACHEM

DOBLÒ TREKKING
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2755

1.4 16v 95 KM 1.4 T-JET 16v 120 KM 1.6 MultiJet 16v 95 KM 1.6 MultiJet 16v 120 KM

EASY - LOUNGE EASY - LOUNGE EASY - LOUNGE EASY - LOUNGE - TREKKING

Silnik

Liczba cylindrów, układ 4, rzędowo, poprzecznie 4, rzędowo, poprzecznie 4, rzędowo, poprzecznie 4, rzędowo, poprzecznie

Średnica x skok (mm) 72 x 84 72 x 84 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5

Pojemność skokowa (cm3) 1368 1368 1598 1598

Normy ekologiczne Euro 6 Euro 6  Euro 6  Euro 6

Stopień sprężania 11,0:1 9,8:1 16,5:1 16,5:1

Moc maksymalna KM (kW) przy obr/min. 95 (70) 6000 120 (88) 5000 obr/min. 95 (70) 2500 obr/min. 120 (88) 3750 obr/min.

Maksymalny moment obrotowy Nm (kgm) przy obr/min. 127 (12,95) 4500 obr/min. 206 (21) 3000 300 (30,6) 1750 obr/min. 320 (32,6) 1750 obr/min.

Zasilanie Wtrysk elektroniczny Multipoint, 
sekwencyjny fazowany, system 

returnless

Wtrysk wielopunktowy 
elektronicznie sterowany 

sekwencyjny z turbosprężarką 
o stałej geometrii łopatek

Wtrysk bezpośredni Multijet  “common 
rail” sterowany elektronicznie z 
turbosprężarką i intercoolerem

Wtrysk bezpośredni Multijet  “common 
rail” sterowany elektronicznie z 
turbosprężarką i intercoolerem

Zapłon elektroniczny, statyczny,
zintegrowany z wtryskiem

elektroniczny, statyczny,
zintegrowany z wtryskiem

samoczynny samoczynny

Przeniesienie napędu 
Rodzaj napędu przedni przedni przedni przedni

Sterowanie sprzęgłem hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne hydrauliczne 

Skrzynia biegów – liczba biegów 5 + wsteczny 6 + wsteczny 6 + wsteczny 6 + wsteczny

Przekładnia kierownicy 

Rodzaj Zębnik i zębatka ze wspomaganiem 
hydraulicznym 

Zębnik i zębatka ze wspomaganiem 
hydraulicznym 

Zębnik i zębatka ze wspomaganiem 
hydraulicznym 

Zębnik i zębatka ze wspomaganiem 
hydraulicznym 

Średnica zawracania między krawężnikami (m) 11,2 11,2 11,2 11,2

Hamulce 

Przednie (mm) T 305 T 305 T 284 / T 305 (7 miejsc) T 305

Tylne (mm)  B 254 B 254 B 254 B 254

Wspomaganie hamowania 10" 10" 10" 10"

Zawieszenie 
Przód                                         Niezależne typu McPherson

Tył                                       Niezależne Bi-link, sprężyny śrubowe, amortyzatory teleskopowe i drążek stabilizacyjny

Wymiary zewnętrzne 
Rozstaw osi (mm) 2755 2755 2755 2755

Długość / Szerokość (Trekking) (mm) 4406 / 1832 ( 4410 / 1832) 4406 / 1832 ( 4410 / 1832) 4406 / 1832 ( 4410 / 1832)
4406 / 1832 ( 4410 / 1832)

Wysokość (Trekking) (mm) 1845 / 1895 (z relingami dachowymi) 1845 / 1895 (z relingami dachowymi) 1845 / 1895 z relingami
(1855 / 1905 z relingami)

1845 / 1895 z relingami
(1855 / 1905 z relingami)

Rozstaw kół przednich / tylnych (mm) 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530

Zwis przedni / tylny (mm) 911 /740 911 /740 911 /740 911 /740

Pojemność bagażnika (dm3)
790 / 3200

(z kanapą 3 miejscową złożoną)
790 / 3200

(z kanapą 3 miejscową złożoną)
790 / 3200

(z kanapą 3 miejscową złożoną)
790 / 3200

(z kanapą 3 miejscową złożoną)

Koła 
Ogumienie 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 

Instalacja elektryczna (12V)
Pojemność akumulatora (Ah) 63 60 72 72

Masy 

Masa własna pojazdu (kg) 1370 / 1430 (podwyższony dach) 1415 1430 / 1500 (podwyższony dach) 1430 / 1500 (podwyższony dach)

Masa maksymalna przyczepy niehamowanej (kg) 500 500 500 500

hamowanej (kg) 1000 1000 1300 / 1000 (7 miejsc) 1300 / 1000 (7 miejsc)

Paliwo
Typ paliwa benzyna benzyna olej napędowy olej napędowy

Zbiornik paliwa (litry)  60 60 60 60

Osiągi

Prędkość maksymalna (Trekking) (km/h) 161 172 160 (156) 172 (168)

Przyspieszenie (s) 0-100 Km/h 15,4 12,3 13,9 12,1

Zużycie paliwa (Trekking) (l/100 km)

w cyklu miejskim 9,3 / 10,0* 9,5 6,5 (6,8) 6,5 (6,8)

w cyklu pozamiejskim 5,9 / 5,9* 5,9 4,4 (4,7) 4,4 (4,7)

w cyklu mieszanym 7,2 / 7,4* 7,2 5,2 (5,5) 5,2 (5,5)

Emisje CO
2
 (Trekking) (g/km)  165 / 172* 169 137 (144) 137 (144)

* wersja bez Start&Stop

DANE TECHNICZNE

Fiat poleca oryginalne 

oleje silnikowe
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Pastelowe Metalizowane

KOLORY

249 Biały Gelato

479 Niebieski Riviera

293 Czerwony Amore 448 Niebieski Canalgrande

695 Szary Colosseo

632 Czarny Tenore

444 Brązowy Magnetico
tylko dla wersji Trekking

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

POP EASY LOUNGE TREKKING

Bezpieczeństwo
ESC z ASR, HBA i Hill Holderem 392 A A A A

Korektor ustawienia świateł 048 A A A A

Poduszka powietrzna kierowcy 500 A A A A

Poduszka powietrzna pasażera 502 A A A A

Poduszki powietrzne boczne 505 A A A A

Czujnik zapięcia pasa pasażera z przodu LAX D D D D

System monitorowania ciśnienia powietrza
w oponach (TMPS)

7R6 A A A A

System Traction+ oraz osłona pod silnikiem 941 5 5 5 A

Światła przeciwmgielne 097 D 5 A A

Zagłówki przednich siedzeń
z systemem AntiWhiplash

42F D D D D

Komfort / Funkcjonalność
Centralny zamek 228 A A A A

Czujnik temperatury zewnętrznej 5BY A A A A

Dzielona tylna kanapa 60/40 195 A A A A

Elektrycznie sterowane szyby przednie 028 A A A A

Gniazdko 12V na konsoli centralnej 823 A A A A

Gniazdo 12V w bagażniku 4HG D A A A

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch 
płaszczyznach

011 A A A A

Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk 352 A A A A

Obrotomierz 044 A A A A

Powiększone tarcze hamulców przednich 44B A A A A

Siedzenie pasażera z regulacją oparcia 297 A A A A

Wspomaganie kierownicy 014 A A A A

Zagłówki tylnych siedzeń 182 A A A A

Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą 
pilota w kluczyku

008 D A A A

Elektrycznie sterowane szyby tylne 023 5 D A A

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka 
lędźwiowego

626 5 5 A A

Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka 
lędźwiowego oraz podłokietnikiem

627 D D 5 5

Kierownica i gałka zmiany biegów pokryte skórą 320 D D D D

Klimatyzacja manualna 025 D A 5 5

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa 140 5 D A A

Lusterka zewnętrzne regulowane mechanicznie 043 A 5 5 5

Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane
i podgrzewane

041 D A 5 5

Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, 
podgrzewane i składane

341 D D A A

Roleta zakrywająca przestrzeń bagażową 104 D A A A

Lusterko do obserwowania pasażerów 68F D D A A

Podłokietnik przedni 132 D D A A

Sterowanie radioodtwarzaczem z kierownicy 245 D D D D

Sztywna półka nad przestrzenią bagażową 
(Cargo Magic Space)

209 D D D D

Podgrzewacz PTC 52Y 5 D/5** D/5* D

Podwyższone zawieszenie 4UV 5 5 5 A

Przystosowanie do montażu autoalarmu
z akcesorii Fiata

388 D D D D

Siedzenie kierowcy podgrzewane 453 D D D D

Siedzenie pasażera podgrzewane 452 D D D D

Czujniki parkowania tylne 508 D D D D

DEAD LOCK - dodatkowe zabezpieczenie 
zamków drzwi

064 D D D D

Dodatkowe dwa miejsca siedzące
(samochód 7 miejscowy)

087 D D D D

System Start&Stop 5DE D D/5* D/5* D

Tempomat 416 5 D D D

Trzeci kluczyk do samochodu 561 D D D D

Wzmocnione zawieszenie 057 D D/5* D/5* 5

Zestaw dla palących (zapalniczka i popielniczka) 989 D D D D

 

POP EASY LOUNGE TREKKING

Nadwozie i styl
Czarne wykończenie słupka B 4AQ D A A A

Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy 523 A A A A

Drzwi boczne przesuwne po stronie pasażera 055 A A A A

Listwy boczne ochronne w kolorze czarnym 927 A A A A

Tylna klapa podnoszona do góry 148 A A A A

Zderzaki w kolorze nadwozia 876 A A A A

Zderzaki w kolorze nadwozia
z dodatkowymi osłonami

5 5 5 A

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 976 D D A A

Fartuchy przeciwbłotne tylne 197 D D D D

Lakier metalizowany 210 D D D D

Lakier pastelowy 4SA, 4H5, 6FW D D D D

Podwyższony dach 360 D D/5* D/5* 5

Przyciemniane szyby boczne i tylna 070 5 D D A

Relingi dachowe 357 D D D D

Spryskiwacze reflektorów 102 5 D D D

Tylne drzwi dwuskrzydłowe 519 D D D D

Audio Telematyka
Przystosowanie do montażu radia 4HL A A 5 5

Radio z portem USB i systemem Bluetooth® 
(brak czytnika CD)

6ZE D 5 5 5

Radio Uconnect™ z 5" dotykowym ekranem
i systemem Bluetooth® (brak czytnika CD)

94H D D D D

Radio Uconnect™ DAB z 5" dotykowym ekra-
nem i systemem Bluetooth® (brak czytnika CD)

93U D D A A

System nawigacji Uconnect™ Nav DAB
z 5" dotykowym ekranem i systemem
Bluetooth® (brak czytnika CD)

93V D D D D

System Cyber Security 9FX A A A A

Usługi Uconnect™ RSW D D D D

Felgi
Felgi stalowe i opony 195/60 R16C 144 A A 5 5

Kołpaki ochronne kół 878 A A 5 5

Felgi ze stopów lekkich 16" 431 D D A 5

Felgi ze stopów lekkich 16" dedykowane
dla wersji Trekking oraz opony całoroczne

432 5 5 5 A

Felgi ze stopów lekkich 16" 433 5 5 D 5

Fix&Go - zestaw do naprawy opon
ze sprężarką

499 A A A A

Pełnowymiarowe koło zapasowe 980 D D D D

A = standard       D = opcja       5 niedostępne

POP EASY LOUNGE TREKKING

Pakiety

Pakiet Styl
070 - Przyciemniane szyby boczne i tylna
097 - Światła przeciwmgielne
431 - Felgi ze stopów lekkich 16"
976 - Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

66F 5 D 5 5

Pakiet Bezpieczeństwo
614 - Poduszki powietrzne kurtynowe
LAU -  Czujnik zapięcia pasów drugiego rzędu 

siedzeń

9SY A A A A

Pakiet Pop Plus
6ZE -  Radio z portem USB i systemem 

Bluetooth®

104 -  Roleta zakrywająca przestrzeń 
bagażową

008 -  Sterowanie centralnym zamkiem za 
pomocą pilota w kluczyku

9SZ D 5 5 5

Pakiet Lounge Plus
433 -  Felgi ze stopów lekkich 16" 

z diamentowym szlifem
9UB - Czarne błyszczące klamki i listwy boczne
070 -  Przyciemniane szyby boczne i tylna
357 - Relingi dachowe

9T1 5 5 D 5

POP EASY LOUNGE TREKKING

Pakiety

Pakiet Easy Plus
097 - Światła przeciwmgielne
041 -  Lusterka zewnętrzne elektrycznie 

sterowane i podgrzewane
6ZE -  Radio z portem USB i systemem 

Bluetooth® (brak czytnika CD)
008 -  Sterowanie centralnym zamkiem 

za pomocą pilota w kluczyku

9UC 5 A 5 5

Pakiet Komfort
245 -  Sterowanie radioodtwarzaczem z 

kierownicy
416 - Tempomat
320 -  Kierownica i gałka zmiany biegów pokryte 

skórą
508 - Czujniki parkowania tylne

9UV 5 D D D

Pakiet Family Plus
LAA -  Czujnik zapięcia pasów trzeciego rzędu 

siedzeń
087 -  Dodatkowe dwa miejsca siedzące 

(samochód 7 miejscowy)
174 -  Trzeci rząd okien otwieranych 

mechanicznie

9YL D D D D

A = standard       D = opcja       5 niedostępne

* - dla silnika 1.4 T-Jet 16v 120 KM
** - dla silnika 1.4 16v 95 KM i 1.4 T-Jet 16v 120 KM

168 Czerwony Passione 261 Beżowy Spumante 487 Niebieski Mediterraneo 612 Szary Maestro

PO
P

EA
SY

LO
UN

GE

TR
EK

KI
NG

Kod 121 126 125 372 371 597

Pas deski rozdzielczej Szary Szary Szary Szary Beżowy Brązowy

Tkanina Szara Szara Szaro - Czerwona Szara Beżowa Brązowa

PASTELOWE

168 Czerwony Passione

249 Biały Gelato

479 Granatowy Riviera

METALIZOWANE (OPCJA 210)

261 Beżowy Spumante 

293 Czerwony Amore

448  Niebieski Canalgrande

487  Granatowy Mediterraneo

695  Szary Colosseo

612  Szary Maestro

632  Czarny Tenore

444  Brązowy Magnetico

ZESTAWIENIA KOLORÓW I TAPICERKI
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