
Fiat Tipo
فيــات تيـبــو



مساحة كبرية
صممــت فيــات تيبــو يك توفــر أقــىص مســاحة وراحــة للســائق والــركاب عــىل حــٍد ســواء. تســع مقصورتهــا الفســيحة لخمســة بالغــني بشــكل مريــح وتتوافــر بهــا مجموعــة مــن 

أقســام التخزيــن ســعة إجامليــة تبلــغ ١٢ لــرتاً بحيــث ميكنــك تخزيــن كل شــيئ ترغــب يف اصطحابــه معــك بالســيارة.

WITH PLENTY OF SPACE
The Fiat Tipo was designed to offer the maximum space and comfort for driver and 

passengers alike. Its spacious cabin seats 5 adults in comfort and has a host of stor-

age compartments with a total capacity of 12 liters, so you can store everything you 

want on-board.

ـا. إنها فلسفـة فيـات تيبو.
ـزات القياسيـة مـع املساحـة والراحـة التي تحتاجه ال تحتـاج ألن تنفـق الكثيــر كــي تحصــل علـى الكثيــر: نقـدم لـك ثـروة مـن التجهيـ

YOU DON’T NEED MUCH TO GET A LOT: A WEALTH OF STANDARD EQUIPMENT WITH ALL THE SPACEAND COMFORT YOU COULD WANT. THIS IS THE FIAT TIPO PHILOSOPHY.

AND DESIGNING FOR EFFICIENCY
Outstanding fuel economy thanks to one of the lowest drag 

coefficients in the class.

صممت لتعمل بكفاءة
ــل معامــالت الســحب يف  ــود بفضــل واحــد مــن أق ــري ملحــوظ يف اســتهالك الوق توف

ــا. فئته

520 Liters ٥٢٠ لرت



KEY FEATURES Base Highline الخصائـص األساسـيــة
1.6L E-TorQ S S E-TorQ محرك ١,٦ لرت من نوع
110 Horsepower S S ١١٠ حصان قوة
Torque 152 Nm/4500 RPM S S عزم املحرك ١٥٢ نيوتن/٤٥٠٠ لفة
6-Speed Automatic Transmission S S ناقل حركة أوتوماتيك ٦ رسعات
16-Inch Alloy Wheels S - جنوط رياضية مقاس ١٦ بوصة
17-Inch Alloy Wheels - S جنوط رياضية مقاس ١٧ بوصة
Fog Lights S S مصابيح ضباب
Headlight Beam Height Adjustment S S ضبط ارتفاع حزمة الضوء األمامية
Auto Headlamps S S مصابيح أمامية أوتوماتيكية
Auto Dimming Rear View Mirror - S مرايا رؤية خلفية داخلية ذاتية التعتيم
Power Mirrors S S مرايا تعمل بالكهرباء
Uconnect 5” Touch Screen radio Bluetooth S - راديو بشاشة تعمل باللمس ٥ بوصة مع خاصية البلوتوث
Uconnect 5” Touch Screen radio Bluetooth with 
navigation

- S راديو بشاشة تعمل باللمس ٥ بوصة مع جهاز تحديد مواقع وخاصية البلوتوث

USB S S يو أس يب
7" TFT Instrument Cluster S S TFT لوحة عرض ٧ بوصة من نوع
Air Condition S - تكييف هواء
Automatic Air Condition - S تكييف هواء أوتوماتيك
Power Windows S S ً زجاج يعمل كهربائيا
Multi-Function Steering Wheel S S عجلة قيادة متعددة الوظائف
Steering Wheel & Gear Knob Leather Wrapped S S عجلة قيادة وعصا تغيري الرسعة مغلفة بالجلد
Cruise Control S S مثبت رسعة
Driver Seat Lumbar Adjustment - S دعم لفقرات أسفل الظهر مبقعد السائق
Driver Seat with Height Adjustment S S ضبط ارتفاع مقعد السائق
Rear Seat Arm Rest - S مسند يد خلفى
Power Outlet 12V S S مخرج كهرباء ١٢ فولت
Chrome Kit - S طاقم إكسسوارات من الكروم
Antilocking Braking System (ABS) S S نظام فرامل مانعة لالنزالق
Electronic Stability Programme (ESP) S S برنامج ثبات إلكرتوين
Vehicle Dynamic Conrtrol (VDC) S S نظام التحكم الدينامييك
Anti-Slip Regulation (ASR) S S نظام مانع األنزالق
Electronic Brake Force Distribution (EBD) S S التوزيع االلكرتوين لقوة الفرامل
Airbags 2 6 وسائد هوائية
Electric Power Steering S S عجلة قيادة إلكرتونية
Rear Parking Sensors and Rear Camera - S حساسات ركن خلفية مزودة بالكامريا
Remote Control Central Door Locking S S قفل مركزي لألبواب بالتحكم عن بعد
Tire Pressure Monitoring System S S نظام مراقبة ضغط اإلطارات S=
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هذه الوثيقة هي إحدى مطبوعات فيات كريسلر أوتوموبيلز (FCA) ايجيبت ليميتد. جميع صور ومواصفات المنتجات تقوم على المعلومات التنافسية الحالية وقت اعتماد هذه المطبوعة. وتحتفظ فيات كريسلر أوتوموبيلز (FCA) ايجيبت ليميتد بالحق في إجراء تعديالت من وقت &خر على 
ا_سعار أو المواصفات أو ا_لوان أو المواد بدون أي إشعار أو إلزام وكذلك الحق في تغيير أو وقف إنتاج الطرازات التي تتعتبر ضرورية لغرض تحديث المنتج _سباب تتعلق بالتصميم و/أو التسويق. سبتمبر (٢٠١8).

This document is a publication of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Egypt Limited. All product illustrations and specifications are based upon current competitive information at the time of publication approval. Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA) Egypt Limited reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors and materials and to change or discontinue models which are considered necessary to the purpose 
of product improvement or for reasons of design and/or marketing. Sep. 2018

EXTERIOR COLORS األلوان الخارجية

Cinema Black Amore Red Dark Blue Champagne Rosso Red

Gelato White

أبيض جيالتو

Colosseo Gray

رمادي كولوسيو

Canal Grande Blue

أزرق كانال جراند

Magnetico Bronze

برونزي ماجنتيكو

Maestro Grey

رمادي مايسرتو

أسود سينام أحمر أموري أزرق غامق شامبني أحمر روسو


