
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIAT TIPO седан 
 

02.06.2020 г. 
TIPO – MODELLO / SERIE: 

Седан, 4-х дверний 

356.330.0 - 356.330.1 

Двигун 
1.4 16v 95 к.с. / 6000 об/хв 

Бензиновий, 1368 см3, з розподіленим електронним фазованим 
вприском 

Максимальний крутний момент 127 Nm / 4500 об/хв 

Коробка передач / кількість передач МКПП / 6 

Привід передній 

Маса автомобіля в спорядженому стані 1225 кг 

Вантажопідйомність 500 кг 

Об’єм багажника 520 л 

Габаритні розміри (довжина / ширина / висота) 4532  / 1792 / 1497 

Максимальна швидкість 185 км/год 

Час розгону до 100 км/год 11,5 с 

Відповідність екологічним вимогам EURO 6 

Розхід палива (місто / траса / змішаний)* 7,7 /  4,6 /  5,7 л 

Об’єм паливного баку 45 л 

Країна виробник Туреччина 

Версія Mid / Pop  
 
 
 

Вартість моделей 2020р. на 02.06.2020, з ПДВ* 338 900 грн 
Спеціальна пропозиція на моделі 2019р. на 02.06.2020, з ПДВ* 

Пропозиція діє на авто в наявності, до 30.06.2020р 333 900 грн 
                                                                                                                                                                                                                                    Код опції  

Безпека   
Антиблокувальна система ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) 009 S 
ESP - система курсової стійкості автомобіля 392 S 
Hill Holder - система допомоги при старті на підйомі  S 
Подушка безпеки водія 500 S 
Подушка безпеки переднього пасажира 502 S 
Передні бокові подушки безпеки 505 S 
Подушки-шторки бокові, для захисту голови при боковому удар 614 S 
Універсальне кріплення для дитячих сидінь (Гачки Isofix) 691 S 

Обладнання, комфорт та функціональність   

Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей, багажника 008 S 
Електричний обігрів заднього скла 029 S 
Функція супроводу світлом "Follow me home"  S 
Електричний підсилювач керма з режимом "City" 112 S 
Кермо, що регулюється по висоті і глибині 011 S 
Ручний коректор кута нахилу передніх фар  S 
Передні електросклопідйомники, з функцією Auto з боку водія 028 S 
Задні електросклопідйомники 023 3 000 грн 
Центральний замок 228 S 
Кондиціонер  025 S 
Механічна 6-ст. коробка перемикання передач  S 
Бортовий комп'ютер 48F S 
Кіт для курців (попільничка та прикурювач) 989 1 000 грн 
2-секційне заднє сидіння, що складаються спинки в пропорції 60/40 195 S 
Додаткова підготовка для холодного клімату 129 S 
Система моніторингу тиску в шинах (TPMS) 365 S 

ТОВ «Союз Автомотів» 

м. Житомир 

вул. Київська, 106 

моб. тел. 067 411 38 48 

www.fiat.zhitomir.ua 

 

 

 



Додатковий обігрівач салону PTC 52Y S 
Датчик температури зовнішнього повітря 5BY S 
Електрична розетка 12V 823 S 
Комплект ворсових килимків (передні + задні) KOB S 
Автоматичний однозонний клімат – контроль 140 12 000 грн 
Камера заднього виду 316  4 000 грн 
Задні датчики паркування 508 3 000 грн 
Круїз-контроль 416 2 000 грн 
Передні протитуманні фари 097 3 000 грн 
Цифрова РК-панель приладів TFT з монохромним дисплеєм 3,5 " 4GF 2 000 грн 
Регульований по вильоту передній підлокітник з місцем для зберігання 132 1 000 грн 
Підголівники для задніх сидінь 3шт 481 1 000 грн 
Додаткова підготовка для пильних доріг 022    500 грн 

Хромовані елементи на решітці радіатора 8HA   1 500 грн 

Інтер’єр   
Панель приладів зі спідометром, тахометром, покажчиком рівня палива, одометр загального та 
добового пробігу, цифровий годинник, покажчик температури охолоджуючої рідини, зовнішньою 
температурою повітря, інформації з Тріп комп'ютера 

  050 S 

Магнітола VP1 з радіо, USB, MP3, без CD, 4 динаміка  6ZE S 

Управління функціями радіо на рульовому колесі для магнітоли 6ZE 245                        1 000 грн 
Магнітола VP1 з радіо, USB, MP3, без CD, 4 динаміка + 2 репродуктора + Bluetooth 7BY/7BZ                  2 000 грн 

Управління функціями радіо на рульовому колесі для магнітоли 7BY/7BZ 4WE                        1 000 грн 
Магнітола VP2, 5" кольоровий сенсорний екран, радіо, USB, MP3, без CD + Bluetooth 7HZ                  3 000 грн 

Управління функціями радіо та телефоном на рульовому колесі 5BH 2 500 грн 
Шкіряна оббивка керма та ручки коробки перемикання передач 320 2 000 грн 

Тканинна обробка салону   S 

Екстер’єр   
Бампера забарвлені в колір кузова 876 S 
Додатковий стоп сигнал + задні протитуманні фари  S 
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом 041 2 000 грн 

Корпуси зовнішніх дзеркал, пофарбовані в колір кузова 976 1 000 грн 

Хромовані зовнішні дверні ручки, тільки для версії Mid 5IX 0 грн 

Сталеві колісні диски R15 406 S 

Запасне колесо нормальних розмірів 980 1 000 грн 

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору 5CA S 

Забарвлення кузова пастельною фарбою червоного кольору 6Y3 10 000 грн 
Забарвлення кузова фарбою металік  10 000 грн 

 

S/S+ - стандартне обладнання,                   ( -- ) – неможливо,                       О/грн – опція.                     
Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу (що настає швидше), на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований),  
на лакофарбове покриття кузова– 3 роки.  
Міжсервісний пробіг  - 15000 км 
* -   Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера.  
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. 
Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.    
Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.  
Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.  
Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Забарвлення кузова пастельній фарбою                                          Забарвлення кузова фарбою металік                  
               
                     (код фарби 249)                                                                (код фарби 695)                                     (код фарби 612) 
                                                           030/152/156 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                  (код фарби 168)                                       (код фарби 722)                          (код фарби 651)                                  (код фарби 716) 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

Забарвлення кузова фарбою металік    
                              

(код фарби 444)                                           (код фарби 717)                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнітола VP1 з радіо, USB, MP3, без CD, 4 динаміка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магнітола VP2, 5" кольоровий сенсорний екран, радіо, USB, MP3, без CD + Bluetooth 

 


