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FIAT FIORINO Cargo  
 
 

15.09.2020 г. 

FIAT FIORINO Cargo - MODELLO / SERIE: 

Вантажний фургон, 2-х містний 

225.1LB.1 225.1LD.1 

Двигун 

 

1.4 8v  77 л.с. / 6000 об/хв 1.3 16v  75 л.с. / 4000 об/хв 

Бензиновий, 1368 см3 
 Турбодизельний, 1248 см3 

Максимальний крутний момент 115 Nm / 3000 об/хв 190 Nm / 1500 об/хв 

Коробка передач / кількість передач МКПП / 5 

Привід передній 

Габаритні розміри (довжина / ширина / висота) 3957 / 1716 / 1721 мм 

Маса автомобіля в спорядженому стані 1070 кг 1090 кг 

Вантажопідйомність 610 кг 

Об’єм багажного відділення 2,5 m3 
Максимальна швидкість 157 км/год 

Відповідність екологічним нормам EURO VI EURO V+ 

Витрата палива (місто, траса, змішаний)* 8,9 / 5,8 / 6,9  л 5,7 / 3,8 / 4,5  л 

Об’єм паливного баку 45 л 

Країна виробник Туреччина 

Версія Cargo Base 
 
 
 
 

Вартість моделей 2020р. на 15.09.2020, з ПДВ* 309 900 грн 369 900 грн 
 

                                                                                                                                                        Код опції  

Безпека    
ABS з чотирма датчиками + EBD (Система розподілу гальмівних зусиль) 009 S S 

VDC - система курсової стабілізації автомобіля 392 S -- 

Подушка безпеки водія 500 S S 

3-х точкові передні паси безпеки з переднатягувачами і обмежувачами навантаження 
S 

S 

Обладнання, комфорт та функціональність    

Обігрівач кабіни водія з ручним регулюванням (водійського відсіку)  S S 

Кондиціонер 025 15 000 грн 15 000 грн 

Гідропідсилювач керма 014 S S 

Передні склоочисники  S S 

Механічна 5-ст. коробка перемикання передач  S S 

Маршрутний комп'ютер 48F S S 

Коректор кута нахилу передніх фар 048 S S 

Пробка паливного бака з замком 352 S S 

Додаткова розетка 12V на панелі приладів 823 S S+ 

Підголівники передніх сидінь  S S 

Ручне управління передніми склопідйомниками  S S 

Кіт для курців (прикурювач) 989 S+ S+ 

Додаткова підготовка для холодного клімату 129 -- S+ 

Підігрів відведення трубки газів картерів 887 -- S+ 

Додатковий обігрівач салону PTC 52Y -- S+ 

Інтер’єр    

Панель приладів зі спідометром, тахометром, показником рівня палива, температури  

охолоджуючої рідини, одометр загального і добового пробігу 
               S S 

Тканинна оббивка сидінь  S S 

Суцільна перегородка багажного відділення 149 S S+ 

Екстер’єр    

Бампера, не пофарбовані в колір кузова, чорного кольору  S S 

Дверні ручки, не пофарбовані в колір кузова, чорного кольору  S S 

Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом 041 -- S+ 

Зовнішні дзеркала заднього виду з механічним регулюванням з салону 043 S -- 

Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду не пофарбовані, чорного кольору  S S 

Протиударні бічні молдинги  S S 
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Додатковий центральний стоп-сигнал 690 S S 

Двостулкові розпашні не засклені задні двері  S S 

Ліва бічні зсувні двері відсутня  S S 

Права бічні зсувні двері 523 5 000 грн 5 000 грн 

Запасне колесо стандартних розмірів 980 S+ S+ 

Сталеві колісні диски 175/70 R 14  S S 

Забарвлення кузова пастельній фарбою (колір білий)  S S 
 
 
 

S - стандартне обладнання,                   ( -- ) – неможливо,                       О/грн – опція.  

Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу, 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. 
                     Розміри вантажного простору (мм)                                                           Розміри дверного отвору зсувний бічних дверей (мм) 

А Довжина 1523 / 2491 *                                      * При складеному сидінні пасажира 
B Ширина 1473 
С Відстань між колісними арками 1046 
D Висота 1205 
Е Висота навантаження 527 

А Максимальна ширина 644 
B Мінімальна ширина 570 
С Висота 1041 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Габаритні розміри (мм) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


