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SZEÂå NA 6?

Jak szeÊç osób mo˝e zmieÊciç si´

w jednym samochodzie? W takim modelu

jak Multipla Fiat to proste: trzy osoby

z przodu i trzy z ty∏u.

Model ten nie daje si´ ∏atwo za-

szufladkowaç. Wyró˝nia si´ zaokràglony-

mi zwartymi liniami sylwetki oraz ob-

szernym wn´trzem.

Jego wielkie szyby i podwójny otwie-

rany dach (jako opcja) roztaczajà przed

nami nowe horyzonty. Jest niezmiernie ce-

niony ze wzgl´du na stabilnoÊç i wygod´

prowadzenia.

Jest to zatem model jedyny w swoim

rodzaju, przeznaczony dla osób chodzàcych

pewnie w∏asnymi Êcie˝kami. Jak si´ ju˝ raz

go pozna, trudno z niego zrezygnowaç.
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NA WASZE US¸UGI.

Inteligentne rozwiàzania na

pok∏adzie, du˝a trójwymiarowa deska

rozdzielcza, wyposa˝ona w liczne

obszerne schowki.

W Êrodkowej cz´Êci deski rozdziel-

czej mieszczà si´ wskaêniki przyrzàdów

wraz z komputerem pok∏adowym,

klimatyzacjà w wyposa˝eniu seryjnym,

radioodtwarzaczem z odtwarzaczem CD

(opcja, jak i zmieniarka p∏yt do 10 CD)

oraz w´z∏em telekomunikacyjnym

Connect, dost´pnym na ˝yczenie

w trzech poziomach.

W wersji ELX przewidziane jest,

mi´dzy innymi, wykoƒczenie skórà

dêwigni zmiany biegów oraz kierownicy

z wbudowanymi przyciskami radiootwa-

rzacza na ˝yczenie.

CONNECT

Radioodtwarzacz z RDS, odtwarzacz CD,

GSM dwuzakresowy,

zestaw g∏oÊnomówiàcy, SOS i Us∏ugi;

NAVIGATORE

Radioodtwarzacz z RDS, odtwarzacz CD,

system nawigacji satelitarnej

prowadzàcy kierowc´ za pomocà

piktogramów, modu∏ GPS;

CONNECT NAV

Radioodtwarzacz z RDS, odtwarzacz CD,

system nawigacji satelitarnej prowadzàcy

kierowc´ za pomocà piktogramów,

GSM dwuzakresowy, zestaw

g∏oÊnomówiàcy, modu∏ GPS, SOS i Us∏ugi.



SzeÊç foteli o jednakowych wymia-

rach, z regulowanym oparciem, zag∏ówka-

mi i mocowaniami Isofix – oto wyposa˝e-

nie modu∏owego wn´trza Multipli Fiat.

Tylne siedzenia mo˝na z∏o˝yç lub wr´cz

wyjàç. W ten sposób pojemnoÊç baga˝ni-

ka wyposa˝onego w gniazdo pràdowe

12 V, zwi´ksza si´ z 430 do 1300 litrów.

Tylne fotele mo˝na ustawiç

w dwóch po∏o˝eniach lub

ca∏kowicie wyjàç, co daje nam

dodatkowe miejsce o pojemnoÊci

ma∏ego baga˝nika.

WYGODNIE WAM? ROZSIÑDèCIE SI¢, PROSZ¢.



Siedzenia mo˝na przesuwaç do ty∏u

lub z∏o˝yç na kszta∏t stolika. Siedzenie

przednie, natomiast, mo˝na zastàpiç kon-

solà pe∏niàcà funkcje lodówki/podgrzewa-

cza o pojemnoÊci 18 l (jako opcja).

Dla kierowcy przewidziano sterowa-

nie elektryczne impulsowe podnoÊnikami

szyb, podparcie na wysokoÊci l´dêwi oraz

elektryczne regulowanie wysokoÊci fotela

(opcja w wersji SX). Tapicerka wn´trza jest

w kolorach czerwonym i niebieskim, deska

rozdzielcza o podobnej kolorystyce lub wy-

koƒczona sztucznà skórà w kolorze szarym

albo niebieskim (opcja).
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Wystarczy jeden prosty ruch,

aby obróciç fotele tylne

w kierunku przeciwnym

do foteli pierwszego rz´du.



OSZCZ¢DNY, CICHY, EKOLOGICZNY.

CO ZA MOC!

Multipla Fiat proponuje do wyboru

pi´ç typów zasilania dla pi´ciu

niezawodnych zespo∏ów nap´dowych,

które sà ekologiczne i oszcz´dne.

G∏ówne zalety silnika JTD Unijet

Common Rail z turbospr´˝arkà Garret

o zmiennej geometrii to cicha praca

i dobre osiàgi. Benzynowy silnik

16-zaworowy to jednostka o wielopunkto-

wym wtrysku sterowanym elektronicznie.

Na jego bazie powsta∏y trzy ró˝ne wersje:

Bipower zasilany benzynà i CNG

(Compressed Natural Gas); Blupower

zasilany metanem; nowy Gpower zasilany

GPL oraz benzynà z mo˝liwoÊcià

zastosowania podwójnej butli.

Dla wszystkich modeli silnika

przewidziano du˝e zbiorniki paliwa oraz

wy∏àcznik bezw∏adnoÊciowy.

SILNIKI

GPOWER – GPL/benzyna
PojemnoÊç skokowa 1596 cm3

103 KM przy 5750 obr./min
14,8 kgm przy 4000 obr./min
MPI elektroniczny sekwencyjny,
fazowy, autoadaptacyjny
Podwójny system zasilania ze
specjalnymi elektronicznymi
wtryskiwaczami dla zasilania
GPL i benzynà

BIPOWER Metan/Benzyna
PojemnoÊç 1596 cm3

92* KM-CE przy 4000 obr./min
13.3* kgm przy 4000 obr./min
MPI elektroniczny sekwencyjny,
fazowy, autoadaptacyjny
Podwójny system zasilania ze
specjalnymi elektronicznymi
wtryskiwaczami dla zasilania
metanem i benzynà

BLUPOWER – Metan
PojemnoÊç skokowa 1581 cm3

92 KM przy 5750 obr./min
13,3 kgm przy 4000 obr./min
MPI elektroniczny sekwencyjny,
fazowy, autoadaptacyjny

1.6 16v
PojemnoÊç skokowa 1596 cm3

103 KM przy 5750 obr./min
14,8 kgm przy 4000 obr./min

MPI elektroniczny sekwencyjny,
fazowy, autoadaptacyjny

1.9 JTD
PojemnoÊç skokowa 1910 cm3

115 KM przy 4000 obr./min
20,7 kgm przy 1500 obr./min

Wtrysk bezpoÊredni UNIJET
„Common Rail” sterowany

elektronicznie, turbospr´˝arka
o zmiennej geometrii

i ch∏odnica (intercooler)

*WartoÊci przy zasilaniu metanem

Multipla Fiat Blupower.
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Lusterka wsteczne, szerokokàtne,

które u∏atwiajà i zwi´kszajà bezpie-

czeƒstwo przy parkowaniu, mogà byç

regulowane elektrycznie i sk∏adane

(w wyposa˝eniu seryjnym wersji ELX) 

BEZPIECZNA ZABAWA.

Wysokie wn´trze oraz odpowiednio

skonstruowana „komora prze˝ycia”,

poch∏aniajàca energi´ zderzenia. 

Do tego nale˝y dodaç poduszki

powietrzne po stronie kierowcy o pojemno-

Êci 45 l, a po stronie pasa˝era – 120 l

oraz poduszki powietrzne boczne przednie

(w wyposa˝eniu seryjnym we wszystkich

wersjach); kurtyny window bag (na ˝ycze-

nie w wersji SX oraz w wyposa˝eniu

seryjnym wersji ELX), trzypunktowe pasy

bezpieczeƒstwa

zintegrowane z siedzeniem.

W wyposa˝eniu seryjnym równie˝

Fire Prevention System, korektor

hamowania, zawieszenia o ko∏ach

niezale˝nych, tylny czujnik parkowania.

Hamulce tarczowe zintegrowane dla Fiata Multipla

oraz ABS dla wersji ELX (opcja dla SX).



www.fiat.com

WYPOSA˚ENIE SERYJNE I DODATKOWE.

MULTIPLA FIAT SX ELX

1.6 16V - GPOWER 1.6 16V - GPOWER
BIPOWER - BLUPOWER BIPOWER

SYLWETKA I STYL 1.9 JTD 1.9 JTD
Zderzaki w kolorze nadwozia –
Lakier metalizowany 210 • •
Kierownica i dêwignia zmiany biegów w skórze 320 – •
Aluminiowe obr´cze kó∏ z poszerzanymi oponami 431 • •

KOMFORT / FUNKCJONALNOÂå
Tylne fotele sk∏adane i wyciàgane
Fotele tylne i przednie z oparciami rozk∏adanymi do ty∏u
Centralny zamek
Przednie szyby sterowane elektrycznie
Kierownica z regulowanà wysokoÊcià
Fiat CODE
Hydrauliczne wspomaganie kierownicy
Impulsowe sterowanie szyby po stronie kierowcy
Czujnik odleg∏oÊci dla biegu wstecznego
Otwieranie baga˝nika z wn´trza pojazdu
Pakiet baga˝nika (pó∏ka tylna + gniazdo 12V)
Otwieranie i zamykanie drzwi za pomocà pilota –
PodÊwietlane lusterko w os∏onie przeciws∏onecznej po stronie pasa˝era –

Tylne szyby sterowane elektrycznie 023
– (Gpower i Bipower)

R´czna klimatyzacja 025 –
Automatyczna klimatyzacja 140 –
Dodatkowy ogrzewacz (1.9 JTD) 205 • •
Autoalarm z pilotem 213 • •
Fotele przednie z kieszeniami w oparciach + Êrodkowe fotele sk∏adane w stolik 464 • –/• (Gpower)

Ch∏odzony/ogrzewany schowek (w wersji 5 osobowej) 465 • •
Gniazdo instalacji metanu dla Bipower i Blupower 480 • •
Zestaw Fix&Go do szybkiej naprawy przebitej opony 499 • •
Podwójny dach otwierany elektrycznie 576 •/– (Bipower - Blupower) •/– (Bipower)

Gniazdo GPL dla Gpower 620 • •
Pakiet “PrzestronnoÊç” (schowek pod fotelem pasa˝era, kieszenie 
w oparciach foteli, tylny, Êrodkowy fotel przesuwany)* 671 •
Pakiet “Komfort” (elektryczna regulacja wysokoÊci i osiowa fotela kierowcy 
+ zag∏ówki foteli tylnych) 672 •
Pe∏nowymiarowe ko∏o zapasowe 980 • •
*Niedost´pne w wersji z ch∏odzonym/ogrzewanym schowkiem 

BEZPIECZE¡STWO
Napinacze przednich pasów bezpieczeƒstwa
Ârodkowe fotele (przednie i tylne) wyposa˝one w trzypunktowe pasy bezpieczeƒstwa
Poduszka powietrzna po stronie kierowcy
System FPS (Fire Prevention System)
Podwójna poduszka powietrzna po stronie pasa˝era
Boczne przednie poduszki powietrzna
Elektrycznie sterowane lusterka zewn´trzne –
ABS 009 •
Âwiat∏a przeciwmgielne ze spriskiwaczami 125 •
Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie 441 •
Boczne kurtyny powietrzne (Window bag) 614 •

AUDIO / TELEINFORMATYKA
Kierownica z przyciskami sterujàcymi radiem 245 – •
Connect: radioodtwarzacz RDS, GSM dual band, sterowanie g∏osem, SOS 263 • •
Nawigator: radioodtwarzacz RDS, odtwarzacz CD, nawigator 
z piktogramem, modu∏ GPS 269 • •
Pakiet audio
(6 g∏oÊników + telefon komórkowy sterowany g∏osem) 413 • •
Radioodtwarzacz kasetowy 451 • •
Zmieniacz p∏yt CD 563 • •
Radio z odtwarzaczem CD 564 • •
Connect NAV: Radioodtwarzacz RDS, zmienacz p∏yt CD, nawigator
z piktogramem, modu∏ GPS, GSM dual band, sterowanie g∏osem, SOS 903 • •

= seryjnie • = opcjonalnie – = niedost´pne

Wyposa˝enie modeli mo˝e ulec zmianie z powodów uzasadnionych wymogami rynkowymi 

lub prawnymi. Dane zawarte w tym katalogu majà charakter orientacyjny. Fiat w ka˝dej chwili mo˝e wnieÊç

zmiany do modeli opisanych powy˝ej z przyczyn technicznych lub handlowych.

Wyprodukowano w Polsce: 03/2003. Nr 02.4.1158/0303.S - Satiz Poland.


