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A Fiat ismét figyelemreméltó kiállítási területtel jelentkezik a 2012-es Genfi Autószalonon, hogy 

nyomatékosítsa a márka nemzetközi jelentőségét. Az üde színek és formák, illetve a műszaki újdonságok 

által uralt stand tökéletes színhelyéül szolgál a legfontosabb premiereknek és a Fiat széles 

modellpalettájának. A kiállítói terület az „olasz technológia és design” jegyében kerül berendezésre, 

amelyet kizárólag a Fiat márka kreativitása képes ötvözni életörömmel és eredeti ötletekkel. 

 

500L: világpremier 

A genfi stand legnagyobb sztárja a vadonatúj 500L, amely itt mutatkozik be a világnak. Az 500L (L mint 

„large”, azaz „nagy”) az 500-as modellcsalád legújabb tagja, amely az Abarth és az 500C változatok után 

még tovább erősíti a márka azon stratégiáját, hogy az eltérő vásárlótípusok elvárásait kielégítő 

modellekkel bővítse kínálatát. Az „L” kivitellel az 500-as modell együtt fejlődik és nő a vásárlókkal, hogy 

újabb és újabb élményekkel gazdagítson, illetve képes legyen megfelelni az újabb igényeknek. Az új 

modellváltozat, amely 2012 utolsó negyedévében kerül az európai kereskedésekbe, négy példányban 

lesz jelen a kiállításon, hogy az érdeklődők közelebbről is megismerkedhessenek vele. Az induló 

motorkínálat két benzinmotorból (TwinAir és 1,4 literes) és egy turbódízelből (1,3 MultiJet II) áll majd. 

Valamennyi erőforrás a Fiat Group Automobiles legfejlettebb technológiáját alkalmazza. 



 

500 America és 500 Color Therapy: az ikonikus olasz modell legújabb változatai 

Az 500-as modellcsalád további figyelemreméltó tagokkal bővül. A korlátozott példányszámú 500 

America, Genfben debütál. A látogatók a szedán verziót tekinthetik meg a kiállításon. A Fiat 500 

America, amelyből mindössze 500 darab szedán és 500 darab kabrió változat készül, annak az országnak 

kíván tisztelegni, ahol 2011-ben kezdte meg pályafutását Jennifer Lopez-zel, ugyanis a Fiat 500 szerepel 

az amerikai énekesnő „Love?” albumán található „Papi” című dal videóklipjében. 

A Fiat 500 egy másik értelmezése, az 500 Color Therapy, szintén a Genfi Autószalonon mutatkozik be. Ez 

a vadonatúj kivitel újra feleleveníti azokat a pasztellszín-kombinációkat, amelyeknek köszönhetően oly 

nagy hírnévre tett szert a kisautó Olaszországban és szerte a világban az 1960-as és az 1970-es években. 

Az 500 America forgalmazása márciusban indul, az 500 Color Therapy pedig júniusban jelenik meg a 

kereskedésekben. 

A standon helyet kap még a Gucci kreatív igazgatója, Frida Giannini és a Fiat Centro Stile által tervezett, 

nyitott tetejű 500 by Gucci. 

Az 500 by Gucci 2011. június végén került kereskedelmi forgalomba. Mára több mint negyven országban 

forgalmazzák, többek között a Közel-Keleten, Japánban Szingapúrban és Hongkongban, és 2600 

megrendelés érkezett a stílusos kisautóra az eddig eltelt bő hat hónap alatt. 

 

2012-es Punto: a népszerű modell továbbfejlesztett változata 

A kiállításon szintén helyet kap az új, 2012-es Punto. Az olasz autógyártó legkelendőbb modellje, 

amelyből eddig 8,5 millió példány talált gazdára Európában, jelentős modellfrissítésen esett át. A 

megújult külső mellett változott a motorkínálat is. A legnagyobb újdonság, hogy a Genfi Autószalonra 

immár a 2011-ben az Év Motorjának választott kéthengeres, 85 lóerős TwinAir turbómotorral érkezik a 

frissített modell. Az új erőforrás tökéletes egyensúlyt teremt a környezetvédelem (98 g/km-es CO2-

kibocsátás) és a vezetési élmény (85 lóerős teljesítmény 5500/perc fordulatszámon és 145 Nm-es 

maximális forgatónyomaték 2000/perc fordulatszámon) között. Akárcsak az 500-as esetében, a TwinAir 

név a 2012-es Fiat Punto számára sem csupán a forradalmi újításnak számító kéthengeres motor 

bevezetését jelenti, hanem ezzel együtt egy teljesen új és egyedi megjelenésű kivitel megjelenését is. A 

speciális újdonság Energetico zöld fényezéssel és fényes, zongorafekete tetővel kerül kiállításra a márka 

standján. Az érdeklődők egy másik kivitelben is megtekinthetik a 2012-es Puntót, méghozzá Exotica 

vörös fényezéssel és 135 lóerős, 1,4 literes turbótöltős MultiAir S&S motorral. 

A 2012-es Fiat Punto már kapható a Fiat olaszországi és a nagyobb európai országok kerekedéseiben. 

 

 



Freemont összkerékhajtással: szabadság és biztonság, „minden, amit csak egy autótól elvárhatunk” 

A Genfi Autószalonon az összkerékhajtású Freemont áll majd középpontban. Az új kivitel még jobban 

kihangsúlyozza a modell sokoldalú karakterét, hiszen úgy viselkedik az utakon, mint egy terepjáró, olyan 

egyszerű kezelni, mint egy kombit, ugyanakkor egy hétüléses egyterű tágasságával büszkélkedhet. Az új, 

négykerékhajtású Fiat Freemont 170 lóerős, 2 literes MultiJet 2 és 280 lóerős 3,6 literes V6-os 

benzinmotorokkal rendelhető. Mindkét erőforráshoz hatfokozatú automataváltó párosul. Ez a 

technológiailag kifinomult és teljesen automatikus rendszer lehetővé teszi, hogy a vezető még a 

legszélsőségesebb helyzetekben is a lehető legnagyobb biztonsággal lehessen ura az autójának. 

Az összkerékhajtású Freemont már kapható a Fiat olaszországi és a nagyobb európai országok 

kerekedéseiben. 

 

Panda, az első és a második családi autó 

Az új Panda a 2011-es Frankfurti Autószalonon mutatkozott be, és bár csak nemrég került forgalomba az 

európai piacon, formáját és lényegét tekintve mértékadóvá vált a városi autók kategóriájában. Ezúttal a 

modell két újabb változtatással kerül bemutatásra Genfben: egyrészt az új, Dualogic sebességváltóval 

társított, 85 lóerős TwinAir turbómotor személyében ideális társat kapott a városban történő 

közlekedéshez, másrészt, az immár csúsztatható hátsó üléseinek köszönhetően még tovább növelhető a 

belső tér, amely ismételten az autó sokoldalúságát bizonyítja ékesen. A Panda új, 85 lóerős TwinAir 

turbómotorral és Dualogic sebességváltóval szerelt változata áprilistól rendelhető. 

Végül, de nem utolsó sorban, a nagyközönség a standon közelebbről is megismerkedhet a „Blue&Me 

TomTom2 LIVE” rendszerrel is, amely egyesíti magában az autóba épített információs-szórakoztató és 

hordozható navigációs eszközök előnyeit.  

 

A Bravo Street újabb értékes jellemzőkkel gazdagodik 

A Fiat Bravo Street ugyancsak Genfben debütál. Ez az új kivitel a fiatal városlakókat célozza meg, akik 

szabadon, konvencionális kötöttségek nélkül, a maguk sajátos módján kívánják belevetni magukat a 

város élénk, lüktető forgatagába, és bár mindenféle hivalkodás nélkül, de szeretnék felhívni magukra a 

figyelmet. A Street kivitel megfizethető áron igyekszik megadni nekik ezt az élményt és a lehetőséget, 

hogy megfeleljenek a virtuális és valós innovációkon alapuló, és közösségi oldalakat kiaknázó modern 

társadalom elvárásainak. 

A Bravo Street az idei év harmadik negyedévétől lesz rendelhető 120 lóerős, 1,4 literes T-Jet benzin- és 

120 lóerős, 1,6 literes MultiJet dízelmotorral. Mindkét erőforrás kiváló teljesítményt, ugyanakkor 

számottevő megtakarítást biztosít. 

 



 

A Doblò 120 lóerős 1,4 T-Jet erőforrása az egyetlen turbófeltöltős benzinmotor a kategóriában 

Azoknak, akik szabadságra és rugalmasságra vágynak, a 120 lóerős, 1,4 literes T-Jet motorral szerelt Fiat 

Doblò nyújthat megoldást. A kategória egyetlen benzines erőforrása teszi teljessé a kínálatot, és egyúttal 

méltó képviselője a benzinmotorok 105 lőerő feletti szegmensének. A MultiAir technológia 

továbbfejlesztésével épített motor 120 lóerő leadására képes, 2000/perc fordulatszámon elért 206 Nm-

es legnagyobb nyomatéka pedig vezető érték a kategóriájában, amelynek köszönhetően az autó még 

teljesen megrakodva vagy akár hét utassal a fedélzetén is erőlködés nélkül, könnyedén halad. A modell 

Genfben hétüléses kivitelben lesz megtekinthető, hogy ezzel is hangsúlyozza a családi egyterűek 

kategóriájában betöltött szerepét. 

A 120 lóerős, 1,4 literes T-Jet motorral szerelt Fiat Doblò áprilistól lesz kapható a 

márkakereskedésekben. 

 

 


