


ESNAFIN YÜKÜNÜ
HAFİFLETİYORUZ

Pratico, esnafın halinden anlıyor, her git-gelde kazandırıyor.
Size yük olmadan yükünüzü taşıyan bu ekmek teknesi, kârınıza kâr katıyor.

Yüksek taşıma kapasitesi, manevra kabiliyeti ve
ekonomik yakıt tüketimiyle işinin ehli Pratico,
Türkiye’nin en pratik kamyoneti.

KAMYONET DEĞİL, 
EKMEK TEKNESİ

İster mobilyacı ister manav... Pratico herkesin işine uygun bir kamyonet.
Arkasına istediğinizi yükleyin, gerisini ona bırakın.

Pratico, sizinle birlikte her işin altına girmeye ve yükünüzü hafifletmeye hazır.



Toplam 4,96 m’lik uzunluğu ve 1 ton yük kapasitesiyle Pratico, 
yükünüzü taşımak için bekliyor.

4,2 m2’lik kasasında, 3 adet europalet dolusu yükü taşıyarak 
boyundan büyük işlerin altından kalkıyor.

Katlanabilir yan ve arka sac paneller, nakliye sırasında daha fazla güvenlik sağlayan 
yük tutucu kancalar ve bir kamyonetten beklenen her şey onda...

Pratico her ayrıntısıyla işinizi kolaylaştırmak için tasarlandı.

PRATICO,
YÜKÜNÜZÜ TAŞIMAYA HAZIR

Yeni iş ortağınız Pratico, kamyonet kategorisinin yeni üyesi. 
İhtiyacınız olanı taşıyor, işinizde verimliliği artırıyor.

Her gün şehiriçinde çalışmanız gerekiyorsa, Pratico yanınızda. 
Pratico’nun kompakt tasarımıyla şehiriçinde rahatça hareket edin, 
işlerinizi kolayca halledin.

Boyutlar ve taşıma kapasitesi arasında mükemmel bir dengeye 
sahip olan Pratico’nun yakıt tasarrufu, manevra yeteneği, güvenliği 
ve konforuyla gücünüze güç katın.

ŞEHİR İÇİN KÜÇÜK, İŞİNİZ İÇİN 
BÜYÜK BİR KAMYONET!



Rahatlık ve fonksiyonellik Yeni Pratico’nun anahtar kelimeleri. Çok sayıda eşya gözü, 
oturma mekanını en iyi şekilde düzenliyor. 3 kişinin oturmasına imkan veren çok işlevli 
ön bank koltuk, altındaki 17,5 litrelik depolama bölmesiyle size mükemmel bir saklama 
alanı sunuyor.

Yeni Pratico, konforlu koltuklarının yanı sıra ortalama 3 dB azaltılan kabin içi gürültü 
seviyesiyle akustik konforu da ihmal etmiyor, işiniz için her yönden rahat bir ortam 
hazırlıyor.

Ayrıca Yeni Pratico’nun USB/AUX girişi özellikli Uconnect™ radyosu sayesinde kişisel 
aygıtlarınızı multimedya sistemine bağlayarak dilediğiniz müziği dinleyebilir, Blue&Me™ 
teknolojisiyle ellerinizi direksiyondan çekmeden, sesli komutla cep telefonunuzu 
kullanabilirsiniz.

Katlanabilir orta koltuk dilerseniz masa, 
kol dayama yeri, dosya tutucu veya belge 
saklama gözü olarak kullanılabiliyor.

Yeni Pratico’nun ön panelinde bulunan torpido gözü, 10 inçlik tablet alacak büyüklükte bir saklama alanı sunuyor. Kapı panelleri gibi 
kolayca ulaşabileceğiniz yerlerdeki büyük ve çok yönlü kullanıma uygun cepleriyle de Yeni Pratico’da her şey, her an elinizin altında.

Eşyalarınızın kaymaması için özel olarak 
tasarlanmış bu bölmeyle eşyalarınız 
hem ulaşabileceğiniz mesafede hem de 
güvende.

İŞİN İÇİNDE KONFOR 
VE TEKNOLOJİ VAR  



STANDART VE İSTEĞE BAĞLI DONANIMLAR TEKNİK ÖZELLİKLER

PRATICO

Standart Plus

Dış Donanım

Plastik yan koruma çıtaları S S

Tam boy jant kapağı S S

16” jantlar S S

Galvanizli paslanmaz sac kasa S S

Alüminyum kasa o o

Sac kasa S S

Metalik boya (sac kasa seçeneği ile alınamaz) o o

Sis farı - S

Sürücü Kabini

Gövde rengi ön tampon - S

Sürücü yanı çift kişilik 3 nokta emniyet kemerli yolcu koltuğu S S

Tavanda eşya rafı S S

Kilitli torpido gözü S S

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S S

Fonksiyonel Donanım

Elektrikli ön camlar S S

Uzaktan kumandalı merkezi kilit S S

Hidrolik direksiyon S S

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları S S

Elektrik ayarlı katlanabilir dış dikiz aynaları - S

Klima o S

Yol bilgisayarı S S

Güvenlik / Mekanik

ABS ve EBD (Elektronik Fren Dağıtım Sistemi) (009) S S

Sürücü ön hava yastığı S S

Yolcu ön hava yastığı o o

Tam boy sac stepne S S

ESP, ASR, Hillholder, HBA, LAC o o

Müzik Sistemi

Bluetooth’lu radyo S S

Konsolda USB ve AUX girişi S S

Motor 1.3 90 HP MULTIJET 1.6 105 HP MULTIJET

Silindir adedi ve yerleşimi 4, tek sıra önde enlemesine

Silindir hacmi (cc) 1248 1598

Emisyon seviyesi Euro 5 Euro 5

Sıkıştırma oranı 17,6:1 16,5 : 1

Maksimum Güç (hp-dd) 90 - 4000 105 - 4000

Maksimum tork Nm (kgm) - d/d 200 - 1500 290 - 1500

Yakıt Euro Dizel

Yakıt besleme
Turbo ve intercooler ile çok noktalı elektronik kontrollü

Common Rail Multijet direkt enjeksiyon

Ateşleme Sıkışmalı

Çap x Strok (mm) 69,6 X 82 79,5 X 80,5

Güç Aktarımı

Çekiş sistemi Önden

Vites kutusu 5 + geri 6 + geri

Elektrik Sistemi (12V)

Akü kapasitesi (Amper-saat) 50 60

Direksiyon

Sistem Kramayer kumanda ve elektrik destekli

Asgari dönüş daire çapı (m) 11,2 / 12,5 Maxi 11,2 / 12,5 Maxi-Maxi XL

Frenler

Ön: Ø (mm) D 305

Arka: Ø (mm) T 254

Servofren: Ø 10”

Süspansiyon

Ön Bağımsız MacPherson

Arka Çift-bağlantılı tam bağımsız, helezon yay, amorsitör ve denge çubuğu

Ağırlıklar

Boş ağırlık (kg) 1505 1585

Azami yüklü ağırlık (kg) 2430 2510

İstiap haddi (kg) 1000

Maksimum römork kapasitesi (frenli / frensiz) (kg) 1000 / 500 1300 / 500

Performans

Azami hız (km/saat) 141 149

Hızlanma (s) 0-100 km 14,9 13,4

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km)

Yakıt tüketimi (şehirlerarası /şehiriçi/karışık) (lt/100 km)* 4,4/6,8/5,3 5,3/7,1/6,0

CO2 salınımı (g/km) 140 158

Lastikler 195 / 60R 16 C 99T

Yakıt deposu (lt) 60

* Yakıt tüketim değerleri, 93/116 EC standartlarına göre şehiriçi ve şehirdışı ortalama değerlerdir. Yol durumu, trafik, hava şartları, sürüş şekli, 
donanımlar, aksesuarlar, otomobildeki yük, portbagaj, otomobilin durumu ve aerodinamik özelliklerini etkileyen diğer faktörlere bağlı olarak gerçek 
yakıt tüketimi, belirtilen değerlere göre farklılık gösterebilir.



İÇ DÖŞEME VE GÖVDE RENKLERİ

Beyaz 249

Pastel RenklerDöşeme Kumaşları

Star Gri

ÖLÇÜLER

F0V0568m

Tipler 4981

A B C D E F G H

3105 2049 1510 1872 15308035911

Uzunluk 2300

Genişlik 1818

Yükleme eşiği 890

Yüzölçümü (m2) 4,2

FIAT HİZMETLER

HİZMETLER
Estetik ve kullanışlı aksesuar... Aracınızı kişiselleştirerek ek kullanım kolaylığı getiren ve aracınıza estetik görünüm sağlayan
kalitesi onaylanmış geniş ürün yelpazesi ve garantili orijinal aksesuarlar.

Koç Fiat Kredi ile hayalinizdeki 
otomobile showroom’dan çıkmadan 
kolayca sahip olabilirsiniz. Koç Fiat 
Kredi’nin getirdiği alternatif çözümler 
sayesinde size en uygun çözüm 
paketini hemen belirleyip en az evrak 
ve imza garantisi ile işlemlerinizi 
başlatabiliyorsunuz. Duruma göre 

aracınızın anahtar teslim fiyatının 
%100’üne varan kefilsiz kredi 
kullanma imkanınız var. İkinci el 
araç alımlarınızda ise 8 yıla kadar 
her marka araca 36 ay vadeli kredi 
olanağı sunuluyor.
Hepsi kendi alanında uzman dinamik 
kadrosuyla tüm operasyonunu 

kendi bünyesinde yürüten Koç Fiat 
Kredi’nin hedefi, aracınızın satın alma 
sürecinde yaşadığınız keyif ve güven 
duygusunu finansman temininde de 
hissettirmek ve bu güzel başlangıçta 
sizlere mükemmellik sağlamaktır.

Müşteri memnuniyetini ve tam hizmet esasını ilke 
edinen Otoeksper ile 2. el araçlara zahmetsizce 
sahip olur, Otoeksper güvencesi taşıyan araçların 
keyfini çıkarırsınız. Otoeksper bayilerinde; 
motorundan kaportasına kadar titiz bir ekspertiz 
işleminden geçirilmiş olan 2. el araçlar beğeninize 
sunulur. Beğendiğiniz aracın çalıntı, hacizli ya 
da rehinli olması, vergi borcunun bulunması gibi 
hukuki risklere karşı korunursunuz. Trafik tescil 
işlemleri, sizin adınıza Otoeksper tarafından 
gerçekleştirildiği için bürokratik işlere zaman 

ayırmanıza gerek kalmaz. Arzu ettiğiniz takdirde, 
seçiminizi garantili olarak satışa çıkarılan 
araçlardan yana kullanırsınız.

Otoeksper bayilerinde sunulan hizmetler:

Ekspertiz: Motorundan kaportasına kadar titizlikle 
kontrolü yapılmış araç satışı.

Takas: Her marka binek ve hafif ticari   
araç için takas imkanı.

Kredi: 8 yaş ve üstü araçlar için kredi imkanı.

Oto Kuaför: Tüm araçlar için görünüm yenileme 
ve detaylı temizlik hizmeti.

Garanti: Ekspertiz sonucunda onay alan araçların 
garantili satışı.

Yol Yardımı: Garantili satılan araçlar için  
1 yıl boyunca 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti.

www.otoeksper.com.tr

Fiat Telepathy aracınızın durumu, verimliliği ve güvenliğini sizin 
rahat etmeniz için 7 gün 24 saat kontrol eder ve sizi bilgilendirir. 
Fiat Telepathy birbirinden farklı çok sayıdaki katma değerli hizmeti 
bir bütün halinde sunmaktadır. 
www.fiattelepathy.com

TELEPATHY

Araçların motorlarında zamanla oluşan kurum 
ve karbonlar, Fiat servislerinde el değmeden 
temizlenir. Böylece motorun gücü ve çekişi artar, 
yakıt tüketimi düşer, sürüş konforu yükselir.

Fiat Oto Koruma hizmeti sayesinde antibakteriyel araç 
içi temizlik ve koruma ile arabanızda hijyen sağlarsınız. 
Aracınızın boya parlatma, koruma ve çizik giderme işlemlerini 
yaptırabilir, motor temizleme ve parlatma işlemleriyle 
aracınızı ilk günkü parlaklık ve görünümüne kavuşturursunuz.

Muayene zamanı gelen aracınız yasal muayene 
standartlarına göre kontrol edilir. Muayeneye engel 
olacak bir durum tespit edilirse giderilir. İsterseniz 
aracınızın muayene işlemleri sizin adınıza takip edilir, 
muayene etiketi alınır.

Şeffaf veya renkli güvenlik filmi, renkli cam filmi ve boya 
koruma filmi (kaput filmi) seçeneklerimiz ile hem aracınıza 
estetik bir görünüm katarsınız hem de aracınızı çizilmelerden, 
UV ışınlarından, güç uygulayarak kırılmalardan, kum ve 
tozdan oluşacak hasarlardan korursunuz.

CAM/BOYA
KORUMA FiLMi

Yolculuğunuz boyunca zemin şartları ve lastiklerden 
kaynaklanan gürültüye maruz kalırsınız. Fiat araç altı 
izolasyon hizmeti sayesinde yoldan kaynaklanan sesler 
azalır, sürüş keyfiniz artar. Üstelik araç altı yıpranmasını 
geciktirerek aracınıza ek bir koruma sağlar.

ARAÇ ALTI 
İZOLASYON 

Mini Onarım Hizmeti ile Fiat’ınızın kaportasında, 
boyasında ve plastik parçalarında oluşan küçük çaplı 
hasarlar düşük fiyatlarla onarılır, aracınızın orijinalliği 
korunur.

Nerede olursanız olun, 365 gün 24 saat yanınızdayız. 
Aracınızda herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda tek 
yapmanız gereken Acil Servis hattımızı arayarak
operatöre bulunduğunuz yeri bildirmektir.

Yılın 365 günü Türkiye’nin her yerinden 444 22 55 no’lu 
telefonu arayıp, araçlarımız, hizmetlerimiz ve bayi ağımız ile 
ilgili bilgi alabilirsiniz.

Akaryakıtınızı sürekli olarak Opet istasyonlarından alın, 
akaryakıttan kaynaklanabilecek hasarlara karşı onarım 
maliyetleri size yansımasın.

Fiat’ta otomobilinizi servise bıraktığınızda 
araçsız kalmazsınız. Yedek araç temini için çok sayıda 
formalite ile uğraşmak zorunda kalmadan, Fiat’ın 
uygun fiyat ile sağlayacağı özel yedek aracınız size 
eşlik eder, aracınızın yokluğunu hissettirmez.

Uzatılmış Garanti hizmeti; ister yeni satın aldığınız ister 
kullanmakta olduğunuz mevcut Fiat aracınızın garantisini 
çok cazip fiyatlar ve ödeme seçenekleri ile uzatabilmenizi 
sağlayan bir hizmettir.

Fiat marka araçlara özel bu ürün ile aracınızda cam dahil 
oluşabilecek tüm hasarların Fiat Yetkili Servisleri’nde ve 
orijinal parça kullanılarak onarılmasını garanti altına alırsınız. 
Kasko kapsamında alacağınız hizmetlerde servis önceliği 
sağlanır ve düşük maliyetli işlemlerde eksper tayin 
edilmeksizin onarıma başlanır.

Fiat Yol Yardım Ekstra ile Acil Yol Yardım hizmetinizi
1yıl daha uzatabilirsiniz. Böylece yolculuklarınızda 
karşılaşma ihtimaliniz olan tüm olumsuzluklara karşı
güvence altına alınmış olursunuz.

FIAT yetkili servislerinin montaj ve bakım güvencesi ile 
gerçekleştiren LPG dönüşümünden sonra aracınızın “3 yıl 
/ 150.000 km” garantisi devam eder. LPG kiti dönüşüm 
operasyonları FIAT yetkili servislerinde FIAT garantisi altında 
gerçekleştirilir. LPG kitine ait bakım ve onarım işlemleriniz için 
de FIAT yetkili servisleri sizlere en iyi hizmeti verir.

LPG

Far camının dış yüzeyi, zamanla farın ısısından ve güneş 
ışınlarından dolayı oksitlenme yapar ve farın dış yüzeyinde 
zar gibi bir renk solması ve matlaşma oluşur. Far Temizleme 
Hizmeti ile matlaşan, sararan ve çizilen far camları orjinal 
görünümüne kavuşturulmaktadır. Bu sayede hem estetik bir 
görünüm hem de net bir aydınlatma sağlanır. 

FAR 
PARLATMA

2. el araç alım ve satım sürecindeki ekspertiz kontrolünü 
profesyonel şekilde karşılar. Fiat servislerinde yapılan 
kontroller sonucunda aracın dış görünümü, fren sistemi, 
elektrik sistemi, direksiyon sistemi, sıvı kontrolleri, görüş 
alanı, motor ve diğer kritik noktalar hakkında detaylı bir rapor 
sunulur.

 
EKSPERTiZ

KASA İÇ ÖLÇÜLERİ



Fiat’ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel 
haberleri web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek 
ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını alabilirsiniz. Ayrıca 
deneme sürüşü ve servis bakım-onarım işlemleri için randevu alabilir, 

aradığınız donanıma sahip modellerimizi hangi bayimizde 
bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

www.fiat.com.tr 
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Büyükdere Caddesi 145 Tofaş Han 34394
Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) 275 29 60 Faks: (0212) 275 03 57 
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