
 A Fiat a 81. Genfi Autószalonon 

 

• Fiat Freemont világpremier 

• Új Fiat 500 és 500C TwinAir modellkínálat 

• Új „My Life” modellcsalád: a technológia, a dizájn és a 

környezetvédelem keveréke  

• Bemutatkozik az „Air Technologies” öko-technológiai márka 

 

A Fiat vadonatúj kiállítási területtel jelentkezik a Genfi Autószalonon, ahol nagy 

jelentőségű világpremierekkel és jól bevált modellekkel nyomatékosítja a márka nemzetközi 

jelentőségét.  

A kiállítási terület legnagyobb sztárja a vadonatúj Freemont, az első olyan Fiat modell, 

amely a Chrysler-csoporttal folytatott együttműködés nyomán jött létre. A Dodge Journey 

modellen alapuló újdonság forgalmazása 2011 második felében veszi kezdetét. Már a név is a 

szabadságot idézi, az élet élvezetét, a természet és a kalandok szeretetét, és azt a képességet, 

hogy könnyedén szembe tudjunk nézni a mindennapi problémákkal. A Fiat Freemont egy olyan, 

sokoldalú jármű, amely kielégíti a családok legkülönfélébb elvárásait, és teljes körű megoldással 

szolgál mindazoknak, akik egy tágas, kényelmes és jól variálható járműre vágynak, amely a 

mindennapok hektikus tempójával éppúgy képes lépést tartani, mint a hétvégi kikapcsolódás 

lendületével. 

A standon egy 170 lóerős 2.0 MultiJet turbódízel motorral szerelt, elsőkerék-hajtású Fiat 

Freemont modell látható, ragyogó ezüstmetál fényezéssel és fekete bőr belsővel. A kényelmi 

szolgáltatások köre hiánytalan: hét ülés, tolatókamera, műholdas navigáció 8,4 colos 

érintőképernyővel, 19 colos könnyűfém keréktárcsák, automata, háromzónás klímaberendezés, 

tolatóradar, napfénytető és video csomag (a tetőkárpitba épített DVD-lejátszóval) 

A Genfi Autószalonon a „MyLife” modellcsaládot is megismerhetik a látogatók. A Punto, 

Qubo, Bravo és Doblò modellekből álló család teljesen újraértelmezi a technológia, a formaterv 

és a környezetbarát jellemzők összefonódását. A Fiat új termékcsaládja optimális megoldás azon 

vásárlók számára, akik egyre fogékonyabbak a technológiai újdonságok, a vezetési élmények, 

valamint a környezet védelme iránt – anélkül, hogy le kívánnának mondani az eredeti, jellegzetes 

formatervről.  



Az olasz formatervezés varázsát kiemelő, fehér padlózatú standon négy modell képviseli 

az új családot: a 69 lóerős Fiat Punto “MyLife” 1.2, a 75 lóerős Fiat Qubo “MyLife” 1.3 MultiJet, a 

120 lóerős Fiat Bravo 1.6 MultiJet és a 90 lóerős Fiat Doblò “MyLife” 1.6 MultiJet. Ezek 

mindegyike teljesíti az Euro5-ös károsanyag-kibocsátási előírásokat, és alapfelszerelésként 

kínálja a Start&Stop automatikát (kivéve a kiállított Bravo modellt). A négy autó kapcsán a 

látogatók az ultramodern információs és telematikai rendszerek krémjével is megismerkedhetnek, 

a Blue&Me-TomTom rendszertől az Instant Nav műholdas navigációs berendezésig.  

A Fiat genfi kínálata nem volna teljes a Fiat 500 TwinAir nélkül (ferdehátú és kabrió 

kivitelben), amelynek 2011-es modellkínálata a svájci kiállításon mutatkozik be. Mostantól a 

TwinAir elnevezés nem pusztán egy motorra utal, hanem egy felszereltségi szintre is, amely a 

2011-es Fiat 500 meghatározó modellváltozata lesz. Az élményekre vágyó vásárlóknak szánt 

500 TwinAir modellsorozatot egyedi megjelenése mellett kiváló ár-érték arányt szavatoló műszaki 

tartalma is különlegessé teszi. Az izgalmak a 85 lóerős TwinAir motorral kezdődnek: ez az 

erőforrás egy leendő, 65-105 lóerős, kéthengeres motorcsalád első tagja. Az FPT (Fiat 

Powertrain) által kifejlesztett blokk kivételes vezetési élményt ígér, hiszen a jelentős 

fogyasztáscsökkenés dacára kimagasló teljesítményt kínál: a 100 lóerős, 1,4 literes motorhoz 

képest a 85 Lóerős TwinAir erőforrás 25 százalékkal nagyobb forgatónyomatékot bocsát a vezető 

rendelkezésére 2000/perc fordulatszámon, 30 százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztás mellett! 

Mindez örömtelibb vezethetőséget és szerényebb károsanyag-kibocsátást jelent. 

A 85 lóerős TwinAir motor egyik legfontosabb jellemzője a forradalmi MultiAir rendszer, 

valamint az optimális égési hatásfok érdekében alkalmazott áramlástani optimalizáció. Az új 85 

lóerős TwinAir motor a hozzá kapcsolt Dualogic robotizált sebességváltóval együtt a 

méretcsökkentés (downsizing) legkiválóbb példája: a hajtáslánc CO2-kibocsátása mindössze 92 

g/km, ami új rekord a turbós benzinmotorok körében. 

A 85 lóerős TwinAir erőforrás újfent bizonyítja az olasz autógyártók azon, világszerte 

irigyelt képességét, hogy olyan, sportos temperamentumú motorokat építsenek, amelyek a szó 

szoros értelmében „technológiai műremekek”, és amelyek nem jöhetnének létre az olasz 

mérnökök lelkesedése és szakértelme, illetve az évtizedek során tökéletesített gyártási 

kompetencia nélkül. Aligha véletlen, hogy a Genfi Autószalon standján a Fiat 500 TwinAir éppen 

a híres Mefistofele társaságában jelent meg. Ezt a sebességrekordert Sir Ernest Eldridge építette 

egy 1908-as Fiat SB4 Corsa alapjaira. Az egyetlen példányban elkészült autó története 

lenyűgöző: Sir Eldridge versenyzői pályafutása végén azzal a céllal vásárolt egy 1908-as Fiat 

SB4 versenyautót, hogy abból egy olyan, a sebességi világcsúcs megdöntésére alkalmas 

járművet építsen, amely egyszerre elégíti ki saját elképzeléseit, és a kor úttörő szellemiségét. 

Egy londoni busz alkatrészeit felhasználva meghosszabbította az autó alvázát, majd egy Fiat A12 

repülőgépmotort („A-12 Bis”) szerelt be a vázba. Az új erőforrásba az eredeti, kettő darab 

gyújtómágnes helyére négy karburátort és négy elosztót épített be, így az 1800/perc 



fordulatszámon 320 lóerőre volt képes. 1924. július 12-én a Mefistofele (amely az új sebességi 

világcsúcs beállítása során belőle feltörő durranásokról és füstről kapta a nevét) korábban 

elképzelhetetlen, 234,980 km/óra sebességgel száguldott végig a döngölt földpályán. Giovanni 

Agnelli 1969-ben vásárolta meg az autót Sir Eldridge örököseitől, így ez a különleges jármű – 

amelyet hosszú, fáradságos munkával állítottak tökéletesen helyre – ma már a Fiat muzeális 

gyűjteményének része. 

A Fiat genfi standján a látogatók a legújabb autóipari termékek mellett a márka 

filozófiájába és szellemiségébe is belekóstolhatnak. A Fiat radikálisan átdolgozta kiállítási 

területének arculatát, és egy visszafogott, ám ultramodern megjelenést alkalmazott. Az új arculat 

célja, hogy a márkát termékein keresztül kommunikálja a közönség felé: a standon az autók 

állnak a középpontban, ők a főszereplők. A stand tervezői elvetettek minden színt és ívet, az új 

árnyalatok közvetlenül a Fiat logóra utalnak. A stand elülső része rendkívül lineáris, modern 

kialakítást kapott, noha az olasz dizájn számára kedves formavilágból építkezik. Az acél 

szerkezetre olyan LED falakat szereltek fel, amelyek visszaverik a stand középpontjában 

elhelyezett Fiat logo rubinvörös színét. 

A stand közepén, kiemelt területen kapott helyet a Fiat újdonsága, a világpremierjét 

ünneplő „Air Technologies” márkanév, amely összefogja a Fiat teljes jelenlegi modellkínálatában 

elérhető, különleges, környezetvédelmi technológiákat. Ezeket a márka tematikusan 

csoportosítva tálalja – motorok, alternatív  üzemanyagok, sebességváltó rendszerek, vonóerő-

átvitel, Start&Stop, illetve a járművek hatásfokának javítását célzó gyártástechnológiai 

megoldások. Az „Air Technologies” a teljes Fiat modellkínálat 2011-es hirdetési 

tevékenységeinek részeként jelenik meg, azzal az üzenettel, hogy a márka számára mindig is 

természetes volt a „zöld” megközelítés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiat Freemont világpremier 

A Genfi Autószalonon tartja világpremierjét a 2011. második felétől forgalomba kerülő, új 

Fiat Freemont. A Dodge Journey alapjaira épülő Freemont az első olyan Fiat modell, amely a 

Chrysler-csoporttal folytatott együttműködés nyomán jött létre. A Freemontot a mexikói Toluca 

üzemben fogják gyártani, ott, ahol az USA piacára szánt Fiat 500-asokat is készítik. 

 Már a modell neve is a szabadságot idézi, az élet élvezetét, a természet és a kalandok 

szeretetét, és a képességet arra, hogy a mindennapi problémákkal könnyedén szembe tudjunk 

nézni. A Fiat Freemont egy olyan, sokoldalú jármű, amely kielégíti a családok legkülönfélébb 

elvárásait, és teljes körű megoldással szolgál mindazoknak, akik egy tágas, kényelmes és jól 

variálható járműre vágynak, amely a mindennapok hektikus tempójával éppúgy képes lépést 

tartani, mint a hétvégi kikapcsolódás lendületével. 

A jármű a rugalmas és praktikus megoldásokat egyedi, markáns stílussal kombinálja. 

Külső méretei (489 cm hosszú, 188 cm széles, és 172 cm magas) a kategória legjobb, 289 

centiméteres tengelytávjával együtt kivételesen tágas belső teret szavatolnak.  

A Fiat Freemont semmihez nem foghatóan tágas, kényelmes és sokoldalú, hála az 

alapkivitelben hétszemélyes utasterének, amelynek harmadik, teljes értékű üléssora rendkívül 

könnyen megközelíthető, köszönhetően a 90 fokban nyitható oldalajtóknak, valamint az 

egyszerűen és könnyen kezelhető ülésmozgatási rendszernek. 

A harmadik sor ülései egyetlen mozdulattal összehajthatók és a padlóba süllyeszthetők, 

helyükön sík rakodófelületet kapunk. A második üléssor az elsőnél magasabban helyezkedik el, a 

harmadik soron helyet foglalók pedig még följebb ülnek, így mindannyian zavartalan kilátást 

élvezhetnek.  

A második üléssor egy innovatív ülésmagasítóval is fel van szerelve: a gyermekek 

szállítására szolgáló megoldás optimális övgeometriát, valamint jobb utasvédelmet, praktikumot 

és kényelmet biztosít. 

Az utazókényelmet szolgálja még az emelt vezetői üléspozíció, az új, tágas, ergonomikus 

ülések, a számtalan rakodófelület, valamint a két tárolórekesszel felszerelt, sík padlójú, akár 1461 

liter kapacitású, hatalmas csomagtartó.  

Az utasok személyes tárgyainak elhelyezésére szolgáló, különböző rekeszek 

tárolókapacitása összesen mintegy 140 liter, ami megfelel egy városi kisautó csomagtartójának!  

Az első könyöklő alatt például különösen mély, jól kihasználható üreget találunk. Itt kapott 

helyet az USB aljzat (amely iPod® csatlakoztatására is alkalmas), valamint egy 12 voltos 

csatlakozó. Így az utasok úgy használhatják, illetve tölthetik fel hordozható médialejátszóikat, 

hogy azok a leparkolt autóban sem lesznek szem előtt. Az utasülés ülőlapja alatt praktikus, 

könnyen hozzáférhető tárolórekeszt alakítottak ki, míg a második üléssor előtti padlószakaszon 

két fedeles üreg található a padlószőnyegek alatt. 



A Fiat Freemont egyedi formatervét izmos, határozott vonalak határozzák meg. Elöl 

vadonatúj, lágyabb ívű lökhárító és a Fiat emblémával ellátott hűtőrács határozza meg a 

megjelenést, az áttervezett hátfalon pedig új lökhárítóval és LED-es hátsó lámpatestekkel 

találkozhatunk. 

A vadonatúj utastér modern formavilágát az európai ügyfelek elvárásaihoz igazodva 

alakították ki, lágy tapintású anyagok felhasználásával. A környezet meghatározó elemei az ívelt, 

krómbetétes műszerfal, a vadonatúj műszeregység, a lenyűgöző középkonzol, valamint a 

nagyméretű, színes érintőképernyővel szerelt, innovatív infotainment rendszer. Számos fedélzeti 

funkció – így a három klímazóna hőmérsékleti beállításai, vagy az audiorendszer paraméterei – 

az érintőképernyőn keresztül vezérelhető. 

Hogy az igényeknek megfelelő típus kiválasztása és megvásárlása minél egyszerűbb 

folyamat lehessen, a Freemont mindössze két, – markánsan eltérő ügyféltípusnak – szánt 

kivitelben lesz kapható. Mindkettő esetében alapfelszerelés a 7 ülés, a 17 colos könnyűfém 

keréktárcsa, a háromzónás automata klímaberendezés, a kulcs nélküli nyitás/indítás, a 

sebességtartó automata, a kibővített funkcionalitású fedélzeti számítógép, az abroncsnyomás-

felügyeleti rendszer (TPMS), a ködfényszóró, valamint a kormányról vezérelhető, színes 

érintőképernyős rádió. A második felszereltségi szint 8,4 colos érintőképernyőt kap, SD 

kártyaolvasóval és DVD-lejátszóval, emellett szériafelszerelés benne a Bluetooth csatlakozás, a 

tolatóradar, a motorosan behajtható külső tükrök, az automata fényszóró, a sötétített hátsó 

ablakok, valamint a tetősínek. 

A Freemont elsőkerék-hajtással, kézi sebességváltóval, és turbódízel motorokkal (140 

vagy 170 lóerős 2.0 MultiJet) lesz kapható. A kínálatban a későbbiekben megjelenik a 4x4-es 

változat is, 170 lóerős 2.0 MultiJet vagy 276 lóerős 3.6 V6 benzinmotorral (mindkettő automata 

váltóval). A Chrysler Group Pentastar családból származó, nagy teljesítményű, hathengeres 

benzinmotortól, és a hozzá kapcsolódó automata váltótól eltekintve a Freemont teljes hajtáslánc-

választékát az FPT - Fiat PowerTrain fejlesztette és gyártja. 

A Fiat mérnökei egyedi, pontosabb és közvetlenebb felfüggesztést, illetve kormányművet 

terveztek a modellhez, ezzel javítva annak menetdinamikai képességeit. A menetkomfort is 

számottevően javult, hála az utastér jobb hangszigetelésének. 

A maximális biztonságról alapfelszerelésként kínált hét légzsák, vészfékasszisztenssel 

kombinált blokkolásgátló (ABS), valamint dombsegéd és elektronikus borulásvédelem (ERM) 

funkciókkal kiegészített menetstabilizáló elektronika (ESP) gondoskodik. 

 



Eredeti Fiat 500 és 500C TwinAir modellcsalád  

 

A Genfi Autószalonnál keresve sem találhatnánk optimálisabb helyszínt a Fiat 500 

ferdehátú és kabrió változatban egyaránt elérhető, új TwinAir kivitelének világpremierjére. A 

TwinAir elnevezés mostantól nem csupán a forradalmi kéthengeres motorra, hanem egy 

önállófelszereltségi szintre is utal. 

Az új termék megjelenése a logikus reakció arra az elképesztő mértékű érdeklődésre, 

amit a nemzetközi szaksajtó és a vásárlóközönség a 85 lóerős TwinAir motor és a Fiat 500-as 

párosítása iránt tanúsított. Nem véletlenül: az újonc elképesztően élvezetesen vezethető, 

mégpedig kifejezetten alacsony üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett, 

hangulatát pedig az ötvenes évekbeli, eredeti modellt idéző, retró motorhang teszi 

utolérhetetlenné. 

Az új 500 TwinAir külső kivitele a hetvenes évek Fiat „verseny”- modelljeire 

visszakacsintva olyan, látványos elemeket tartalmaz, mint az egyedi, csiszolt „antracit” 

burkolatok, a „zongoralakk” tető, vagy a matt keréktárcsák – természetesen valamennyi alapáron. 

Ugyanezzel az egyéni stílussal találkozhatunk az utastérben: a teljesen fekete környezetet a 

csiszolt felületű műszerfal ragyogja be, kiemelve a középen elhelyezett, innovatív „Blue&Me - 

TomTom” rendszert, a Blue&Me infotainment rendszer legújabb továbbfejlesztését, amely 

segítségével a vezető ugyanazon a színes érintőképernyőn keresztül vezérelheti a mobiltelefont, 

a navigációs rendszert, a médialejátszót, valamint a menetadatok megjelenítését. A TwinAir 

kivitel bőr-szövet kárpitozású sportüléseket is kínál, a végeredmény pedig egy olyan, 

hamisítatlanul sportos hangulat, amely még eredetibbé teszi a TwinAir kivitel megjelenését. 

Az elsősorban a nagyvárosi, dinamikus életvitelű vásárlóknak szánt TwinAir kivitel ezzel 

az eklektikus Fiat 500 széria meghatározó darabja lesz 2011-ben. Amellett, hogy maximális 

vezetési élményt és örömöt kínál, az 500 TwinAir által kínált tartalmak fantasztikus 

személyiséggel és kiváló ár-érték aránnyal társulnak. 

A Pop és Lounge felszereltségi szinteken a vásárlók a másik három motor közül is 

választhatnak. A kiforrott, 69 lóerős 1.2, tökéletes választás azok számára, akik elsősorban 

városban közlekednek („belvárosi” sorozat), a 100 lóerős 1.4 a nagyobb teljesítményre vágyó 

vásárlók választása („külvárosi” sorozat), míg végül a 95 lóerős 1.3, dízel azoknak ideális, akik 

gyakran használják Fiat 500-asukat vidéki utakra, hosszabb kirándulásokra („városon túli” 

sorozat). 

Külön említést érdemel a 85 lóerős TwinAir Turbo motor, az FPT (Fiat Powertrain) 

leendő, 65-105 lóerős teljesítményű, kéthengeres motorcsaládjának első tagja, amely az autó 

élvezetes vezethetőségét kimagasló menetteljesítményekkel társítja: a modell végsebessége 173 

km/óra és álló helyzetből 11 mp alatt gyorsul 100 km/órára. A 100 lóerős, 1,4 literes motorral 

összehasonlítva a 85 lóerős TwinAir 25 százalékkal nagyobb forgatónyomatékot ad le 2000/perc 



fordulatszámon, miközben üzemanyag-fogyasztása 30 százalékkal kisebb annál. Ezek a 

kivételes képességek valódi vezetési élményt eredményeznek, érezhetően kisebb üzemanyag-

fogyasztás mellett (vegyes ciklusban Dualogic robotizált váltóval 4,0, kéziváltóval 4,4 

liter/100km). Említést érdemel továbbá a tény, hogy a Fiat 500 TwinAir a világ legkisebb CO2-

kibocsátású benzinmotorja (92 g/km Dualogic váltóval, 95 g/km manuális váltóval).  

Kivételes képességeit annak a kisméretű turbinakeréknek köszönheti a motor, amely a 

speciális szelepvezérléssel együtt azonnali gázreakciókat biztosít, magas csúcsteljesítmény 

mellett. Ezáltal a motor szerény lökettérfogata dacára kiváló teljesítményt és elismerésre méltóan 

csekély fogyasztást kínál: az 1.2 8V motorhoz képest a 85 lóerős TwinAir erőforrás 25 

százalékkal erősebb, ugyanakkor 15 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt. A 

kéthengeres motor teljesítménye az 1.4 16V blokkéhoz mérhető, 30 százalékkal kevesebb 

üzemanyag-fogyasztás mellett. 

A motor maximális forgatónyomatéka (normál üzemmódban) 145 Nm 1900/perc 

fordulatszámon, ami azonnali gázreakciókkal és kiváló menetteljesítményekkel támogatja a 

sportos vezetést. Ha azonban a vásárló inkább a környezettudatos, takarékos vezetés híve, az 

ECO gombot megnyomva bármikor 100 Newtonméterben (2000/percnél) maximálhatja a 

rendelkezésre álló forgatónyomatékot. 

A 85 lóerős TwinAir motor alapfelszerelésének része a Start&Stop rendszer. Ez a 

berendezés álló helyzetben leállítja, majd önállóan újraindítja a motort, ami a kisebb fogyasztás 

mellett az utastér zajszintjét is csökkenti. A Start&Stop rendszerrel együtt kínált, váltási 

esedékességre figyelmeztető rendszer (Gear Shift Indicator) gondos másodpilótaként diszkréten 

tájékoztatja a vezetőt, ha ideje sebességet váltani, és ezzel még jobb üzemanyag-fogyasztáshoz 

segítheti hozzá. Ha például a vezető a GSI rendszer tanácsára (a műszerfalon megjelenő jelzést 

követve) felkapcsol, azzal lehetővé teszi, hogy a motor szegényebb (azaz kisebb üzemanyag-

tartalmú) benzin-levegő keverékkel üzemeljen, míg visszakapcsolva maximálisan kiaknázhatja a 

motor forgatónyomatékát.  

A Fiat kéthengeres motorja tehát túlzás nélkül egy mérnöki mestermű, amely az FPT 

(Fiat Powertrain) által kifejlesztett és szabadalmaztatott, forradalmi MultiAir technológiát 

alkalmazza. A 2009-ben bevezetett megoldás központi eleme egy új elektrohidraulikus 

szelepvezérlési rendszer, amely a fojtószelep kiiktatásával, közvetlenül a szívószelepeken 

keresztül képes szabályozni a beszívott levegő mennyiségét, illetve az égés folyamatát, ami 

kisebb üzemanyag-fogyasztást, illetve szerényebb károsanyag-kibocsátást eredményez, jobb 

teljesítmény és vezethetőség mellett. Egy hasonló méretű, de hagyományos benzinmotorhoz 

képest a MultiAir erőforrás nagyobb csúcsteljesítményre (akár +10%) és forgatónyomatékra (akár 

+15%) képes, számottevően szerényebb üzemanyag-fogyasztás (akár +10%) és CO2-kibocsátás 

(akár +10%) mellett. 



Új „My Life” modellcsalád: a technológia, a dizájn és a 

környezetvédelem keveréke  

 

A „MyLife” egy olyan, a Punto, Qubo, Doblò és Bravo modellekhez kínált, új felszereltségi 

szint, amely az eredeti, markáns stílust a létező legfejlettebb technológiákkal társítva kínál 

fokozott kényelmet, teljesítményt és környezetbarát működést. Az így létrehozott modellcsalád a 

formaterv, a technológia és a környezettudatosság egységét kínálja egyetlen modellbe sűrítve, 

amely a létező legjobb válasz azon ügyfelek igényeire, akik egyre fogékonyabbak a technológiai 

fejlesztések iránt, ugyanakkor a vezetési élményt környezeti tudatossággal szeretnék társítani. 

A négy említett modellhez az infotainment rendszerek széles választékát kínálja a Fiat. 

Mindegyik alapfelszerelésként biztosítja az MP3-kompatibilis CD-lejátszót, míg a Bravóhoz 

opcióként a 6,5 colos képernyővel szerelt, TMC Premium forgalomtámogató szolgáltatása révén 

valós idejű forgalmi információkat biztosító Instant Nav műholdas navigációs rendszer is 

megrendelhető. A Punto, Qubo és Doblò modellekhez a Blue&Me–TomTom navigációs 

rendszerbe integrált, új multimédiás egység rendelhető meg. A rendszer praktikus, színes 

érintőképernyője nem csak a mobiltelefon és a navigációs berendezés, valamint a médialejátszó 

kezelésére szolgál, hanem ezen jeleníthetők meg a különböző menetinformációk is, amelyeket a 

berendezés a fedélzeti elektronikából tölt le. 

A környezetbarát üzemeltetés és a fenntartható mobilitás elveivel összhangban a Fiat 

„MyLife” ügyfelek az innovatív eco:Drive szoftver előnyeit is élvezhetik: ez a program (a Blue&Me 

USB porton keresztül) kielemzi vezetési stílusukat, és tanácsokkal szolgál, azt illetően, hogy 

hogyan lehetne csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Az 

eco:Drive a Blue&Me–TomTom rendszerhez is társítható. Az „eco:Drive Info” funkció egyszerű, 

valós idejű visszajelzést ad a vezetési stílus környezeti hatásairól, és a legjobb hatásfokú 

működtetés érdekében javaslatot tesz a sebességváltásra. 

Az alábbiakban a Fiat „MyLife” modellcsalád egyes tagjait tekintjük át részletesen.  

 

Punto „MyLife”  

A három- vagy ötajtós kivitelben kapható modell kívülről a lökhárítón és az 

ajtóoszlopokon alkalmazott stílusos, fényes zongoralakk betétekről, a karosszéria színére fújt 

külső tükörnyelekről és– házakról, valamint az első és hátsó lámpatestek sötét keretéről 

ismerhető meg. A műszerfalon alkalmazott, puha tapintású, fekete, perforált szövetbetétek 

határozottan sportos hatásukkal teszik különlegessé a belteret. 

A Punto „MyLife” legfontosabb technológiai jellemzője az Euro5-ös motorválasztéka, 

amelyek mindegyikéhez Start&Stop rendszer tartozik (alapfelszerelés a benzines és a dízel 

modellekhez). A választék két benzinmotorból (69 LE 1.2 8v és 77 LE 1.4 8v – utóbbi akár 

Dualogic robotizált váltóval is rendelhető) valamint egy turbódízel erőforrásból (75 LE 1.3 16v 



MultiJet) áll. Ezeken felül a modellválasztékban megtalálhatók még a 77 lóerős 1.4 8v Natural 

Power (benzin/metán) és a 77 lóerős 1.4 8v EasyPower (benzin/LPG) változatok is.  

Ami a további technológiai újításokat illeti, az új modellváltozat széles körű biztonsági 

alapfelszerelést kínál: 2 elülső és 2, a hátsó üléssort is védő függönylégzsák, ABS + EBD, ESP 

az emelkedőn történő elindulást segítő dombsegéddel, valamint hátsó fejtámlák. A maximális 

fedélzeti kényelemről a Fiat Punto új kivitelében manuális légkondicionáló, kormányról irányítható 

audiorendszer, távirányítós központi zár, magasságában állítható vezetőülés, valamint négy 

irányban állítható kormánykerék gondoskodik. 

 

Bravo „MyLife” 

A Bravo „MyLife” karosszériáján elhelyezett, fényes zongoralakk betétek kiemelik a 

krómkeretes alsó és felső hűtőrácsot, a B-oszlopot és a gyémánt-mintázatú, 16 colos könnyűfém 

keréktárcsákat. Az autó megjelenését krómozott ajtókilincsek teszik még stílusosabbá. 

Az utastérben a jelenlegi Dynamic felszereltségi szint tartozékaival találkozhatunk: elülső 

és oldallégzsákok, légkondicionáló, állítható magasságú vezető- és utasülés, CD-rádió, 

távirányítós központi zár. 

A Bravo „MyLife” kivitel háromféle karosszériaszínben lesz kapható. Ezek a napfényben 

csillogó „Intrepido” fekete, a kifinomult „Distinto” szürke, valamint az élénk „Superbo” piros. 

A genfi látogatók 120 lóerős 1.6 MultiJet motorral szerelve találkozhatnak a Bravo 

„MyLife” kvitelével. Ez a választék legkívánatosabb motorja: alacsony üzemanyag-fogyasztása és 

károsanyag-kibocsátása kis fordulatszámon is élénk nyomatékkal (kategóriaelső 300 Nm 

1500/percnél) társul, ami megbízható, robbanékony viselkedést eredményez minden közlekedési 

helyzetben. 

 

Qubo „MyLife” és Doblò „MyLife”  

Mindkét Fiat modell „MyLife” kivitele a karosszéria színére fényezett lökhárítókat és külső 

tükröket kínál, opcióként hosszanti tetősín, valamint 16 colos könnyűfém keréktárcsa is 

rendelhető az autókhoz. Az utastérben olyan, bőséges felszereltség szavatolja a kényelmet, mint 

a kézi szabályozású légkondicionáló, a távirányítós központi zár, a kormányról vezérelhető rádió, 

vagy a bőr váltógomb. 

A „MyLife” kivitelek mindkét modell esetében a típus legjobb értékeit hangsúlyozzák ki. A 

Qubo eredeti üléskoncepciójának (akár tizenhat féle elrendezés) és racionális, szabályos formájú 

belterének köszönhetően teljesen egyedülálló kínálatot testesít meg a szegmensben. Az 

eredmény egy kivételesen tágas és rugalmasan alakítható, jól kihasználható tér. Alaphelyzetben 

például a kalaptartó alatt 330, a tetőig pakolva 650 liternyi tér áll a csomagok rendelkezésére. Ám 

elég kiszerelni a hátsó üléseket, az első utasülést pedig a padló szintjébe hajtani, és máris 2,5 



köbméteres, kategóriaelső kapacitással gazdálkodhatunk. A beltérben ilyenkor csaknem 2,5 

méter hosszú tárgyakat szállíthatunk (ami az autó 3,9 méteres hosszának fényében igazi rekord!)  

A családi térvarázsló Doblò alapfelszerelése ESP-t, valamint az utasok fejét és mellkasát 

védelmező oldallégzsákokat tartalmaz, míg a hajtáslánc kategóriaelső üzemanyag-fogyasztást és 

környezeti teljesítményt kínál (a Start&Stop rendszer minden benzines és dízel kivitelen 

alapfelszerelés). Mindezt vadonatúj padlólemezének köszönheti a Doblò, amely utasainak több 

helyet (2755 mm-es tengelytávja a kategória leghosszabbja), a csomagoknak pedig osztályelső 

790 literes (az ülések lehajtásával 3,2 köbméteres) rakteret kínál. A kényelmet innovatív kettős 

lengőkaros felfüggesztés fokozza, míg a rendkívül rugalmasan átrendezhető belső térben akár 

hét ülés is elhelyezhető, a dízel- és benzinmotoros változatokban egyaránt. Mindezen jellemzői 

maradéktalanul kielégítik vezetője elvárásait, valamint a családtagok és barátok számára 

egyaránt élvezetes autóvá teszik a Doblòt. 

 



Bemutatkozik az „Air Technologies” öko-technológiai márka 

A Fiat genfi standján külön helyet szenteltek a most bemutatkozó „Air Technologies” 

márkának, amely a Fiat teljes jelenlegi modellkínálatában elérhető, kizárólag ennél a márkánál 

létező, környezeti technológiákat foglal magában. 

Az „Air Technologies” annak a filozófiának a fejlődését képviseli és testesíti meg, amely 

több mint húsz éve irányítja az olyan, forradalmi termékek bevezetését, amelyek csekély 

környezeti hatásuk mellett egyszerűek, és nem jelentenek kompromisszumot az olasz autók 

védjegyének számító vezetési élmény terén. 

A Fiat úttörő szerepet tölt be az olyan élvonalbeli technológiák tervezése és fejlesztése 

terén, amelyekben egyesül a vezetési élmény és a környezet védelme – ilyenek a MuliJet, a 

MultiAir, vagy a legfrissebb példa, a Fiat 500-asban megismert, új TwinAir, amelyre a jövőben 

hatalmas szerep vár a Fiat teljes termékpalettáján belül. 

A Fiat úgy döntött, hogy a jelenlegi sorozatgyártású modelljeiben megtalálható 

hajtáslánc-technológiai, gyártástechnológiai és koncepcionális újításokat egyetlen címszó: az „Air 

Technologies” alatt csoportosítja.  

Ez az új márka fontos szerephez jut a Fiat egész termékkínálatának 2011-es 

reklámkampányai során; amelyben azt az üzenetet közvetíti, hogy a márka számára mindig is 

magától értetődő volt a „zöld” megközelítés. 

A jövőben az „Air Technologies” öleli föl a Fiat Powertrain összes alternatív hajtásmódú 

motorfejlesztését, illetve a Fiat üzemi hatásfokot és környezetbarát teljesítményt javító 

innovációit. 

Az új márka tematikus alcsoportokra osztja az egyes technológiákat – ezek a motorok, 

alternatív üzemanyagok, sebességváltó rendszerek, vonóerő-átvitel, Start&Stop, illetve a 

járművek dinamikus hatásfokának javítását célzó technológia megoldások. 

Az „Air Technologies” egyik speciális alfejezetét a vezetési stílusnak szentelték. Ez 

foglalkozik azzal az exkluzív eco:Drive szoftverrel, amely révén a vezetők ellenőrizhetik vezetési 

stílusuk emissziós és üzemanyag-fogyasztási jellemzőit, és szükség esetén korrigálhatják is 

azokat. 


