Уважаеми клиенти,
Имаме удоволствието да предоставим на Вашето внимание детайлна информация
относно технически параметри, оборудване, гаранционни условия и нашето ценово предложение за
FIAT Tipo HB в ниво на оборудване City Life.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ TIPO
АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ
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ABS (Anti-block System): Антиблокираща система на спирачките
ESP (Electronic Stability Control): Eлектронна система за динамичен контрол на стабилността
Hill holder: Система за контрол при потегляне по наклон
TPMS (Tire Pressure Monitoring System): Система за мониторинг на налягането в гумите
Ограничител на скоростта
Система за разпознаване на пътните знаци
ISA (Intelligent Speed Assist) - Система, която позволява на водача с едно движение да зададе
ограничение на скоростта до това засечено от системата за разпознаване на пътните знаци
Система за поддържане на пътната лента
Система за мониторинг на вниманието на водача
Въздушни възглавници за водача и за пътника до водача
Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места
Въздушни възглавници тип “завеса” за защита на главите за предните и задните места
ISOFIX куки за захващане на детско столче
Fix & Go: Комплект за ремонт на спукана гума

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
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Централно заключване с дистанционно управление
Независимо отключване на багажника
Старт-Стоп система на двигателя за икономия на гориво
Kлиматична система
Електроусилвател на волана
Регулиране на волана по височина и дълбочина
Предни електроуправляеми стъкла
Електроуправляеми странични огледала
Отопление и чистачка на стъклото на задната врата
Сензор за външната температура
Регулиране на фаровете по височина
Регулиране седалката на водача по височина
Делима задна седалка 60/40
Втори ред седалки с два подглавника, регулируеми по височина
Вътрешно огледало с нощен режим
Извод за напрежение 12V
Активни клапи на предната решетка

ИНТЕРИОР

MNA
876

Текстилна тапицерия
Черни вътрешни дръжки на вратите
Брони в цвета на купето

АУДИО И КОМУНИКАЦИИ
4GF
7BZ
4WE

TFT дисплей
Uconnect™ с USB, Bluetooth® и DAB
Управление на радио-функциите и функциите на Bluetooth® от волана
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НИВО НА ОБОРУДВАНЕ CITY LIFE
Всичко за ниво на оборудване TIPO +
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Предни фарове за мъгла с функция за осветяване кривата на завоя
Камера за задно виждане
Пакет "Видимост": Сензор за светлина за автоматично включване на фаровете и осветлението
на таблото; Сензор за дъжд и автоматично включване на предните чистачки;
Електрохроматично вътрешно огледало
Електроуправляеми и отопляеми странични огледала
Eлектроуправляеми задни стъкла
Кожени волан и топка на скоростния лост
Втори ред седалки с три подглавника, регулируеми по височина
Джобове на гърба на предните седалки
Сенник за пътника до водача с огледало
Сенник за водача с огледало
Сгъваеми опорни дръжки
LED дневни светлини
Тонирани задни стъкла и стъкло на вратата на багажника
16" алуминиеви джанти с гуми 205/55/R16
Uconnect™ със 7-инчов HD LIVE сензорен дисплей с USB, Bluetooth® и DAB
Управление на функциите на Uconnect™ от волана
Apple CarPlay & Android Auto свързване на мобилни телефони
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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СПЕЦИАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИ ЛИЗИНГ НА НОВ АВТОМОБИЛ
ЦЕНА НА АВТОМОБИЛА С ОПИСАНОТО ОБОРУДВАНЕ:

38 570 ЛВ С ДДС

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА НА АВТОМОБИЛА С ВКЛ. ОТСТЪПКА:

36 640 ЛВ С ДДС

ПОДАРЪК – УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ 3-АТА ДО 5-АТА ГОДИНА И ПРОБЕГ 150 000 км
с покритие All Mechanical, All Electrical и пътна помощ за периода
ПРОМО ЛИЗИНГОВА ВНОСКА
ПРИ 19,3% АВАНС ЗА 60М И 32,3% ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ:

329 ЛВ С ДДС*

* Средна стойност на месечната вноска. Сума за получаване на автомобила с включена авансова
вноска, такса одобрение, ¼ вноска каско, регистрация КАТ и Гражданска отговорност: 8 500 лв. при
75 000 км. ограничение в пробега за периода и при 32,3% остатъчна стойност за период от 60 месеца.
Възможни са и други лизингови конфигурации с увеличаване на авансовата вноска и срокът и с пониска остатъчна стойност.

МОЖЕМ ДА ИЗКУПИМ НАСТОЯЩАТА ВИ КОЛА И ТОВА ДА ПОКРИЕ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО
АВАНСОВАТА ВНОСКА ЗА ВАШИЯТ НОВ FIAT TIPO.

Удължена гаранция на автомобилите: до 7 години с неограничен пробег*.
Фабричната гаранция на автомобилите FIAT е 3 години или 150 000 км без
доплащане (което настъпи първо). В периода на фабричната гаранция има
включена карта СБА за пътна помощ. Удължаването на гаранцията до 5
години/150 000км или до 7 години без ограничение на пробега, е възможно
след допълнително заплащане, според ценовата листа.
Офертата е валидна за поръчани автомобили до 31.07.2022 г. или до изчерпване на количествата.
Посочените цени са в лева с включен ДДС и са определени в условията на Валутен борд при фиксиран курс 1.95583 лева за 1
евро. При промяна на условията на Валутен борд, Витоша Ауто си запазва правото да коригира цените в съответствие с
евентуалните изменения на обменния курс.

Гр. София

С уважение,

30/06/2022
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