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Fiat magazin
A FIAT Magyarország nyári különszáma

LIMITÁLT
KIADÁ
S
SAL
ÜNNEPEL A 120 ÉVES FIAT

1899 A
NAGYVILÁGBAN
■ Megszületik Erich Kastner,
Sr Martin Luther King,
Humphrey Bogart, Duke
Ellington, Páger Antal és
Al Capone
■ Véget ér az aranyláz
■ Elkezdődik a 2. Búr háború
■ Ekkor játszódik a Nevem
senki című film párbaj
jelenete
■ Gárdonyi Géza befejezi
Egri csillagok című regényét

Az

1899. július 11-én alapított FIAT márka ízig-vérig olasz. Erre utal
a neve is; FIAT, azaz Fabbrica Italiana di Automobili Torino.
Az ünneplés már el is kezdődött, méghozzá a 2019-es Genfi
Autószalonon, ahol az 500-as család eddigi legelegánsabb limitált kiadása,
a 120th Anniversary debütált. 500, 500x és 500L modelleken egyaránt
elérhető a 120th változat, melynek egyik különlegessége a neki dedikált
Tuxedo bicolor fényezés.
A Fiat születésnapi buliján a zenét két olyan világsztár szolgáltatja, mint
Sting és Shaggy, akik egy saját klipet dedikáltak a márkának! Just one
lifetime című számukban nemcsak a 120th verziók tűnnek fel; játékos
gegként szerepel a filmben egy pandamaci is, emlékeztetve minket a Fiat
funkcionális család tagjaira.
Folytatás a 2.oldalon

FIAT CENTOVENTI TANULMÁNYAUTÓ

A 2019 tavaszán bemutatott Centoventi nevének jelentése 120. Ennyi év tapasztalatát
építette bele a Fiat legújabb tanulmányautójába, mellyel a városi közlekedést szeretné
forradalmasítani ugyanúgy, ahogyan azt egykor az ötvenes években tette a legendás
500-assal. Az elektromos kisautó nagyobb tömegek számára is elérhető alternatívát kínál
majd kedvező árával és megnövelt hatótávjával. Különlegessége a “4U” koncepció, mely a
rugalmasan variálható tartalmakra utal: segítségével 4-féle tető, 4 különböző lökhárító, 4
kerékborítás-változat valamint 4 külső burkolatcsomag közül lehet választani. A
végeredménynek csak a fantáziánk szabhat határt!

■

MEGALAKUL
A FIAT
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120th B oszlopán helyet kapott logó a zene és az
autó különleges kapcsolatára utal. Ezt fokozza az
ajándék 3 hónap Apple Music* előfizetés, melyet a
Fiat ad ajándékba minden 120th verzió mellé. Az Apple*
által biztosított régiótól függően 1-3 hónappal együtt így
akár 6 hónapig is élvezhető az 50 millió zeneszám
reklámmentes letöltése.
Az autókhoz tartozó 7”UConnect érintőképernyős rádió
segítségével nemcsak a zenehallgatás gyerekjáték. Az
infotainment rendszer alkalmas arra is, hogy tükrözze
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vezetője okostelefonjának kijelzőjét. Ez megkönnyíti a
hívások kezelését, az üzenetek olvasását, emellett pedig
olyan térképes alkalmazások is kivetíthetőek vele, mint
például a Waze navigáció.
A 120th Anniversary mindig stílusos választás; az 500x
Full LED fényszóróival és egyedi rézszínű betétekkel
gazdagított belső kárpitjával hódít, az 500-as 16”
kerekeivel és króm díszítésével vonzza a tekinteteket, az
500L pedig különleges designja mellett technikai
tartalmaival hívja fel magára a figyelmet.

ÉLD ÁT A JÖVŐT MÁR MA!
0% THM ÉS AJÁNDÉK LED CSOMAG!
Ismerd meg a jövő technológiáját ma. ÚJGENERÁCIÓS FIREFLY MOTROK nagyobb erővel, nagyobb
hatékonysággal. INNOVATÍV vezetéstámogató- és biztonsági rendszerek. TELEFONTÜKRÖZÉS SZÉRIÁBAN.
FULL LED FÉNYSZÓRÓK 20%-kal nagyobb fényerővel. ÚJ DIZÁJN.
Az új 500x megérkezett.
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Fiat Dobló Panorama
A NAGYCSALÁDOSOK ÚJ KEDVENCE

A

kormány által meghirdetett nagycsaládosok
gépkocsivásárlási kedvezménye extra lendületet
adhat a már eddig is népszerű családi modellnek.
(Részletek a keretes írásban.)
A Fiat Dobló Panorama ugyanis elérhető 7 személyes
kivitelben, az Easy7 akció keretében pedig az ajánlat
kimagaslóan versenyképes: az Easy7 kivitel listaáron
5.880.000 Ft, ami most az akció keretében bárki számára
elérhető 4.799.000 Ft-ért. Ha a vevő megfelel a kormány
által írt kritériumoknak, akkor ez a vételár feleződik, azaz
bruttó 2.399.500 Ft áron vásárolhatunk egy vadonatúj,
7-üléses, jól felszerelt családi egyterűt. Az autót a Fiat 1.4
T-jet benzinmotorjának 120 lóereje mozgatja. Az
akciónak dízel alternatívája is létezik 5.499.000 Ft-ért,
mely nyomatékosságával és kedvező fogyasztásával hívja
fel magára a figyelmet és természetesen ebből is
levonásra kerül a támogatás összege, így 2.999.000 Ft-tól
elérhető.
Az akciók közös jellemzője, hogy az ár nem
alapfelszereltséget takar: az autóban tolatóradar,
klímaberendezés, elektromos fűthető tükrök, kétoldali
tolóajtó és Bluetooth rádió is megtalálható.

A Fiatnak azonban nem a Dobló Panorama az egyetlen
támogatásra jogosult modellje. Aki az emocionális
oldalról közelít a Fiat 500L Wagont is választhatja, mely
szintén elérhető 7-személyes kivitelben, vagy Fiat
Professional vonalon elindulva ott a Fiat Talento, mely 8
vagy 9 férőhellyel járulhat hozzá, hogy utazáskor senki és
semmi ne maradjon otthon.

Március 12-én a Magyar Közlönyben hirdették ki a 7 pontos családvédelmi akciótervet. A program egyik pontja szerint akár 2,5
millió Forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a három- vagy többgyerekes családok, ha legalább hétüléses új autót
vásárolnak. A támogatás összege maximum az autó vételárának a felét fedezheti. A KSH 2016-os adatai alapján a jogosultak köre
megközelítőleg 175 ezer család!

CIAO BAMBINA!
1957
júliusában a Fiat új modellt mutatott be: a
Bambinának becézett nuova 500-ast, a
Topolino utódját, mindenki autóját. Az új modellben a
600-ashoz hasonlóan hátul volt a motor és mind a négy
kerék független felfüggesztést kapott. Az első
modelleket egy léghűtéses 479cc-s, 2 hengeres, 13 lóerős
motorral szerelték fel, ami egy négysebességes kézi
váltón keresztül hajtotta a hátsó kerekeket.
Az 1957-es Torinói Autókiállításon a modell két
változatát mutatták be: az Economica-t és a Normale-t.

FIAT 500 TÖRTÉNELEM

Mind a két változat 15 lóerős motorral került a piacra. Az
Economica megegyezett a júliusban bemutatott modellel
– az erősebb motor kivételével, míg a Normale
továbbfejlesztett hátsó üléseket, nyitható oldalsó
ablakokat és még számos kisebb újítást kapott.
A következő évben, 1958-ban bemutatták a Sport
változatot, miután a Hockenheimi 12 órás versenyen az
első, második, harmadik és a negyedik helyet is a kis Fiat
szerezte meg, 1960-ban pedig a Giardiniera, az 500-as
kombi verziója is a piacra került. Ez a modell hosszabb
tengelytávval rendelkezett és vízszintesen helyezték el
benne a motort.
Az egy évvel később bemutatott 500D 17,5 lóerős, 499,5
cc-s motorral és több kisebb változtatással került a piacra
és egészen 1965-ig gyártották, amikor is megjelent az
500F modell. Az 500F komolyabb változásokat hozott,
hiszen már előre nyíltak az ajtók és a váltóművet is
módosították. 1968-ban lépett piacra az 500L, ami
kívül-belül több díszítést kapott elődeinél.
Az utolsó verzió, az 500R 1972-ben jelent meg és már az
új Fiat emblémával debütált.
A régi Fiat 500 modelleket egészen 1975-ig gyártották, és
összesen 3 678 000 darabot adtak el belőle.
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EXTRA AJÁNLATOK
KERESSE AJÁNLATAINKAT

TÖBB A
JÓBÓL

NAGYCSALÁDOSOK
RÉSZÉRE!

FIAT MODELLEK 7 VAGY TÖBB ÜLÉSSEL!
AZ ÚJ FIAT TIPO SPORT MEGÉRKEZETT.

AKÁR A TERVEZETT

2 500 000 FT -OS

TIPO MODELLEK MÁR

3 590 000 FT -TÓL.

fiat.hu

Vegyes átlagfogyasztás: 4,1–7,1 l/100km; CO2-kibocsátás: 105–164 g/km. A garanciával és a szervizzel
érintett idôszak – nem ideértve a km futást – azonos, 5 év garancia: 2+3 év. Maximum Care, vagy 100 000
km futásig kiterjesztett garancia a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. A képen látható autó illusztráció. Az
ajánlat csak bizonyos modellekre és a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörû, az ajánlat és
a garancia részleteirôl érdeklôdjön a www.fiat.hu oldalon vagy a márkakereskedésekben.

BŰNÜGYI ROVAT
ELFOGTÁK

ABARTH

Lakossági bejelentés alapján már régóta
keresték azt az ismeretlen tettest, aki
hangosan morajló, öblös hangjával
ijesztgette a gyanútlan járókelőket.
Hiába kereste mindenki a hang forrását,
csupán egy ártatlan, kerekded formájú
kisautót láttak az úton. Ma fény derült a
turpisságra, amikor egy apuka véletlenül
lehajolt, és meglátta az autó hátulján az

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL!

fiat.hu

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek szerződéses ajánlattételnek. Részletek az
akcióban résztvevő Fiat márkakereskedésekben, illetve a fiat.hu weboldalon. A képek illusztrációk. A FCA
Central and Eastern Europe Kft. fenntartja a jogot, az itt közölt adatok előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására.

PISTÁT
aktív Record Monza kipufogót! Az
elkövető tehát végig szem előtt volt,
csak cuki apróságnak álcázta magát. A
kiérkező szerveknek Abarth Pista
néven mutatkozott be, és váltig állította,
hogy papírjai legálisak. Lapzártánkkor a
nyomozás még tartott, így az ügy
folytatásáról a következő számunkban
számolunk be.

FIAT MÁRKAKERESKEDÉSEK
AUTÓ - TRADE'91 3100 Salgótarján, Szérűskert u. 120.
AUTÓ FORRÁS 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 8.
AUTÓCENTRUM SZABÓ 2030 Érd, Kis-Duna út 9.
AUTÓCENTRUM SZABÓ 2451 Ercsi, Rákóczi út 25.
AUTÓCENTRUM SZABÓ
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 7.
AUTÓFORUM RIEGLER 9027 Győr, Pesti út 4.
AUTÓFORUM RIEGLER 2800 Tatabánya, Alkotmány út 2/b
AUTÓMÉRY 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 215.
AUTÓMÉRY 4032 Debrecen, Füredi út 106.
AUTÓTREND 2509 Esztergom, Retek utca 4.
AUTÓHÁZ BUDAÖRS 2040 Budaörs, Kinizsi utca 28.
BONUS 9700 Szombathely, Zanati út 27/A.
DUNA AUTÓ 1037 Budapest, Zaj utca 24.

FORMONT AUTOMOBIL
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 53.
GADÁCSI AUTÓHÁZ 8360 Keszthely, Tapolcai út hrsz.4592/3
GLASS KFT. 5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 256/2.
GYULAI AUTOMOBIL 1173 Budapest, Hajdúcsárda utca 2.
KB AUTOTEAM 6400 Kiskunhalas, Keceli utca 17-23.
NS AUTÓHÁZ 7622 Pécs, Pécsváradi út 23.
PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG
6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15
RÁCZ KELET-PEST 1147 Budapest, Öv utca 128-132.
RING AUTÓHÁZ 5000 Szolnok, Fék u. 3.
RING AUTÓHÁZ 2225 Üllő, Pesti út 280.
SCHILLER AUTÓHÁZ 1046 Budapest, Fóti út 143.
SIÓ-MOBIL 8600 Siófok, Erdei Ferenc út 6.
TWIN 93 3533 Miskolc, Lorantffy Zs. utca 36.

Készítette az
Armadillo Kreatív Ügynökség
a FIAT Magyarország
megbízásából.
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FCA CENTRAL AND
EASTERN EUROPE KFT.
1138 Budpest Madarász
Viktor u. 47, A-B

