TALENTO

POMYSŁOWE

AUTO
WSZECHSTRONNIE
UTALENTOWANY,
JAK KAŻDY
PROFESJONALISTA.
Wszechstronność samochodu oznacza zdolność
do adaptacji w każdych warunkach.
To wychodzenie naprzeciw różnym potrzebom
oraz znajdowanie zawsze właściwych rozwiązań
w celu zaspokajania tych potrzeb.
Talento posiada tę umiejętność. Oferuje
profesjonalistom wiele rozwiązań zarówno do
transportu OSÓB, jak i TOWARÓW. Doskonałe
parametry przedziału ładunkowego w
połączeniu z długą listą dostępnych akcesoriów
sprawiają, że Twoja praca staje się łatwiejsza.

POMYSŁOWY

WYGLĄD
ZAPROJEKTOWANY,
ABY SIĘ WYRÓŻNIAĆ.

ODWAŻNY DESIGN TALENTO pokazuje, że model
ten wywodzi się z linii pojazdów przeznaczonych
do ciężkiej pracy.
Jest KOMPAKTOWY i ma DOBRE PROPORCJE:
wydłużona przednia szyba łączy się z
krótką maską, dając w efekcie wrażenie
zdecydowania i dynamiki. Proste, KUBICZNE
linie tyłu współgrają z całą linią pojazdów Fiat
Professional oferując większe możliwości
ładunkowe.

Pomysłowy design widać także w wymiarach
TALENTO – został zaprojektowany do ograniczeń
jazdy w mieście, a jednocześnie gwarantuje
pojemność ładunkową, która pozwoli wykonać
każde zadanie transportowe.

POMYSŁOWE

WNĘTRZE
BIURO MOŻESZ MIEĆ
WSZĘDZIE.

Wnętrze TALENTO to doskonałe biuro dla
profesjonalistów takich jak Ty. Zostało ono
starannie przemyślane, łącząc wygodę
z funkcjonalnością, co sprawia, że czas
spędzony za kierownicą samochodu jest
przyjemny i efektywny. Wśród pomysłowych
rozwiązań można wymienić CENTRALNY
FOTEL ZE SKŁADANYM STOLIKIEM ORAZ
UCHWYTEM NA DOKUMENTY (dostępny jest
także uchwyt do smartfona* i do tabletu* ).
* Z oferty MOPAR.

POMYSŁOWA

TECHNOLOGIA
WŁAŚCIWE
ZASTOSOWANIE
TECHNOLOGII.
Technologia ma ogromne znaczenie w niemal
każdym biznesie. TALENTO wykorzystuje ją
doskonale. System KEYLESS ENTRY/KEY
LESS GO (bezkluczykowego otwierania
pojazdu i włączania silnika) został stworzony
dla zapracowanego profesjonalisty.
Parkowanie ułatwia zintegrowany system
CZUJNIKÓW PARKOWANIA i KAMERA
WIDOKU WSTECZNEGO, z której obraz
jest wyświetlany w lusterku wstecznym.
Lusterko szerokokątne VIEWPLUS redukuje
efekt martwego pola i poprawia widok z
prawej strony samochodu.
System multimedialny obejmuje 7 CALOWY
EKRAN DOTYKOWY Z RADIEM I NAWIGACJĄ.

POMYSŁOWA

MOC

WSPANIAŁE OSIĄGI
NA KAŻDEJ TRASIE.

TALENTO oferuje PEŁNĄ GAMĘ SILNIKÓW
EURO 6, w tym niezawodny SILNIK Z
PODWÓJNĄ TURBINĄ
(Twin Turbo),
wyposażony w system TRACTION+ oraz ESC
i system HILL HOLDER, które pozwolą Ci
pracować w każdym terenie.

Niezawodne, mocne i oszczędne silniki, które
dostarczają DO 145 KM MOCY są doskonałe
do pracy dzięki wysokim osiągom i niskiemu
zużyciu paliwa.

SILNIKI EURO 6
1.6 EcoJet S&S/MultiJet 95 KM
1.6 MultiJet 120 KM
1.6 EcoJet 125 KM S&S
1.6 EcoJet 145 KM S&S

TSA – stabilizator toru jazdy przyczepy
ABS z EBD i HBA

POMYSŁOWE

BEZPIECZEŃSTWO
PODRÓŻ W PEŁNYM
BEZPIECZEŃSTWIE.

Dzięki unikalnym funkcjom zwiększającym
bezpieczeństwo każdy pracownik i pasażer,
a także każdy towar, bezpiecznie dojedzie na
miejsce. TALENTO jest wyposażony seryjnie w
ABS z EBD i HBA.
System elektronicznej stabilizacji toru jazdy
(ESC) ma dodatkowo system TRACTION+, który
przenosi moment obrotowy na koło, które ma
najlepszą przyczepność. Natomiast asystent
ruszania pod górę (HILL HOLDER) pomaga
pokonywać wzniesienia, włączając hamulce na
3 sekundy.

ABS – system przeciwdziałający
blokadzie hamulców
To integralna część systemu hamowania.
Zapobiega blokowaniu i poślizgom
jednego lub wielu kół, niezależnie od
warunków na drodze i siły hamowania,
zapewniając kontrolę nad pojazdem
nawet w sytuacjach awaryjnych.
EBD – elektroniczny system rozkładu
siły hamowania
System hamowania rozdziela siłę
hamowania między przednią i tylną oś,
aby osiągnąć optymalną skuteczność
hamowania w każdych warunkach.
HBA
–
hydrauliczny
system
wspomagania nagłego hamowania
Ten system, zintegrowany z ABS, rozpoznaje
sytuacje hamowania awaryjnego poprzez
analizę prędkości wciśnięcia pedału
hamulca. Zapewnia dodatkowe hydrauliczne
zwiększenie siły hamowania,wspomagające
nacisk na pedał przez kierowcę. Pozwala to
na szybsze i skuteczniejsze działanie układu
hamulcowego.

bez TSA

System stabilizacji toru jazdy przyczepy
zapewnia doskonałą stabilność podczas
jazdy z przyczepą. W przypadku
poślizgu, TSA automatycznie zmienia
moc silnika i siłę hamowania w każdym
kole w celu przywrócenia stabilności
pojazdu i przyczepy.

HILL HOLDER – asystent ruszania pod górę

z TSA

bez systemu Hill Holder

z systemem Hill Holder

Zapewnia sprawne ruszanie pod górę,
nawet z pełnym obciążeniem. System
Hill Holder automatycznie hamuje
pojazd na kilka sekund, bez potrzeby
wciskania pedału hamulca.

TRACTION +
Innowacyjny system kontroli trakcji, który
poprawia przyczepność pojazdu na
najbardziej wymagających nawierzchniach.
System wykrywa poślizg koła i hamuje je,
przenosząc moment obrotowy na koło z
najlepszą przyczepnością. Zapewnia to
lepszy komfort jazdy, stabilność i świetne
prowadzenie.

ESC – system elektronicznej stabilizacji toru jazdy
System elektronicznej kontroli stabilności
zapewnia wyjątkową przyczepność
dzięki rozdzielaniu mocy hamowania na
poszczególne koła. Zapobiega utracie
przyczepności, minimalizuje ryzyko
poślizgu i gwarantuje doskonałą trakcję
w każdych warunkach.

z ESC

bez ESC

POMYSŁOWY

DOSTAWCZAK
SUKCES NIEJEDNO
MA IMIĘ.

Wszechstronność samochodu ma kluczowe
znaczenie dla sprawnego funkcjonowania firmy.
Bez względu na to, czy mamy do czynienia z
przewozem osób czy towarów, TALENTO został
zaprojektowany tak, aby transport odbywał
się w sposób efektywny. Nie traci przy tym nic
na kompaktowości, niezwykle potrzebnej w
centrach aglomeracji miejskich.
Załadunek długich przedmiotów może się

odbywać zarówno przez tylne drzwi, jak
i boczne drzwi przesuwne. ŁADOWNOŚĆ
TALENTO MOŻE WYNIEŚĆ PONAD 1200 KG,
mieszcząc aż 3 europalety (poczynając od
wersji z krótkim rozstawem osi i standardowym
dachem). Transport długich przedmiotów,
mierzących AŻ DO 4,15 METRA (w wersji z
długim rozstawem osi), umożliwia KLAPA W
PRZEGRODZIE (Cargo Plus), umieszczona pod
fotelem pasażera. TALENTO cechują kubiczne

linie, przestronne wnętrza oraz obszerny
przedział ładunkowy, AŻ DO 8,6 m3.

POMYSŁOWA

WSZECHSTRONNOŚĆ
ZABUDOWA
BRYGADOWA

W TALENTO jest miejsce dla ekipy potrzebnej
do sprawnej pracy. PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY
ma objętość 3,2 m3 w wersjach z krótkim
rozstawem osi i 4,0 m3 w wersjach z długim
rozstawem osi. ZABUDOWA BRYGADOWA z
kratą działową pomieści dużo sprzętu i całą
ekipę.

Kabina pasażerska może mieć PIĘĆ LUB
SZEŚĆ MIEJSC, zapewniających komfortową
podróż. Dostęp do przedziału ładunkowego
przez TYLNE DRZWI OTWIERANE POD
KĄTEM 900 LUB 1800/2500 pozwala na
wykorzystanie każdego centymetra przedziału
ładunkowego, od podłogi aż po sam dach.

DŁUGI ROZSTAW OSI I STANDARDOWY DACH

1971

KRÓTKI ROZSTAW OSI I STANDARDOWY DACH

POMYSŁOWA

WSZECHSTRONNOŚĆ
Furgon.
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DŁUGI ROZSTAW OSI I WYSOKI DACH

2493

KRÓTKI ROZSTAW OSI I WYSOKI DACH

933

1628
2283

Wszechstronność furgonu pozwala na wybór
idealnej kombinacji spośród DWÓCH różnych
WYSOKOŚCI, DWÓCH DŁUGOŚCI NADWOZIA
I DWÓCH ROZSTAWÓW OSI.
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PLATFORMA DO ZABUDOWY

IZOTERMA

Mobilny warsztat

MINIBUS

POMYSŁOWA

WSZECHSTRONNOŚĆ
ZABUDOWY.
Pojazd z izolacją izotermiczną, która może utrzymać
wewnętrzną temperaturę na stałym poziomie. Po
zamontowaniu agregatu chłodniczego wnętrze pełni
funkcję chłodniczą odpowiednią do transportu lekarstw
i żywności.

Wszechstronność TALENTO jest wyjątkowa.
Można go łatwo dopasować do indywidualnych
potrzeb każdego biznesu.

Zabudowa wyposażona w system mocowań, półek i
szafek przeznaczona do transportu narzędzi i sprzętu.

Komfortowy minibus dla 6-7 pasażerów ze skórzanymi
fotelami (obrotowymi w drugim rzędzie), z możliwością
przesuwania i wykładziną antypoślizgową.

POMYSŁOWA

PRACA ZESPOŁOWA
ZGRANE EKIPY
PODRÓŻUJĄ RAZEM.

Dobry biznes wymaga zgranej ekipy. Dzięki
TALENTO praca zespołowa zawsze będzie
mocnym punktem.
Talento Kombi z homologacją ciężarową to
pojazd niezwykle wszechstronny, który
przewiezie wszystko, co jest niezbędne do pracy.
Posiada dwa rzędy siedzeń oferując do sześciu
miejsc, zachowując przy tym dużą pojemność
(3,2 m3 w wersjach z krótkim rozstawem osi i
4,0 m3 w wersjach z długim rozstawem osi).

POMYSŁOWE

KONFIGURACJE
ZAWSZE JEST MIEJSCE
NA SUKCES.

Talento to także idealny samochód dla licznej
rodziny albo bus do przewozu pasażerów
zapewniając transport w prawdziwie
komfortowych warunkach. Oferuje TRZY
RZĘDY SIEDZEŃ, co daje w sumie 9 MIEJSC.
Pomieści 1 m3 towaru w wersjach z krótkim
rozstawem soi oraz 1,8 m3 w wersjach z
długim rozstawem soi.

Wszechstronność TALENTO mogą docenić
także profesjonalni sportowcy i amatorzy,
którzy w komfortowych warunkach dojadą na
zawody.

Kolory pastelowe

Wzory tapicerek

POMYSŁOWY

WYGLĄD

557 - (5CA) Biały

442 - (802) Czerwony

404 - (7AZ) Szary

Czarna Canvas

ABY TWOJA PRACA
BYŁA BARDZIEJ
EFEKTYWNA.

Szaro-czarna Nattè

Kolory metalizowane

Czarna Carbon 008

356 - (6FW) Szary jasny
Funkcjonalny samochód jest pierwszym i
najważniejszym narzędziem każdego ciężko
pracującego Profesjonalisty – takiego jak Ty.
Potrzebujesz jednak czegoś więcej. Dlatego
każdy zaprojektowany w TALENTO szczegół
sprawia, że czujesz się komfortowo, wykonując
swoją pracę. Jesteśmy dumni, że dostarczyliśmy
Ci idealne narzędzie do osiągnięcia sukcesu w
biznesie.

Brązowo-czarna Living

360 - (74G) Szary ciemny

390 - (4SA) Zielony

351 - (5JQ) Niebieski

359 - (6FX) Beżowy

347 - (4H5) Czarny

Srebrna Techno 009

Brązowa 098

Kołpaki i felgi

Minikołpaki 16”

Kołpaki 16”

Felgi aluminiowe 17” –
wzór diamentu, szare

Felgi aluminiowe 17” –
matowe, czarne

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

Pakiet 6*

• Obudowa lusterek bocznych i osłony
prowadnic drzwi przesuwnych w kolorze
czarnym
• Przedni zderzak w kolorze czarnym
perforowanym
• Osłona chłodnicy w kolorze czarnym
perforowanym

•O
 budowa lusterek bocznych i osłony
prowadnic drzwi przesuwnych w kolorze
czarnym
•P
 rzedni zderzak częściowo lakierowany w
kolorze nadwozia
•O
 słona chłodnicy w kolorze czarnym
perforowanym

• Obudowa lusterek bocznych i osłony
prowadnic drzwi przesuwnych w kolorze
czarnym
• Przedni zderzak częściowo lakierowany
w kolorze nadwozia
• Osłona chłodnicy w kolorze czarnym
perforowanym

• Obudowa lusterek bocznych i osłony
prowadnic drzwi przesuwnych w
kolorze nadwozia
• Przedni zderzak częściowo
lakierowany w kolorze nadwozia
• Osłona chłodnicy w kolorze czarnym
perforowanym

• Obudowa lusterek bocznych i osłony
prowadnic drzwi przesuwnych w kolorze
nadwozia
• Przedni zderzak lakierowany w kolorze
nadwozia
• Osłona chłodnicy w kolorze srebrnym

•O
 budowa lusterek bocznych i osłony
prowadnic drzwi przesuwnych w kolorze
nadwozia
•P
 rzedni zderzak lakierowany w kolorze
nadwozia
•O
 słona chłodnicy w kolorze czarnym
perforowanym

• Tylny zderzak w kolorze czarnym
perforowanym

• Tylny zderzak w kolorze czarnym
perforowanym

• Tylny zderzak częściowo lakierowany w
kolorze nadwozia

• Tylny zderzak lakierowany w kolorze
nadwozia

• Tylny zderzak lakierowany w kolorze
nadwozia

• Tylny zderzak lakierowany w kolorze
nadwozia

* Dostępny w późniejszym terminie.

Nowa

gama

FIAT PROFESSIONAL
PROFESJONALNA
JAK TY.
Łatwo rozpoznać prawdziwego profesjonalistę
– wystarczy spojrzeć na sprzęt, którym
pracuje. Prawdziwi profesjonaliści korzystają
wyłącznie z profesjonalnych narzędzi.
Dlatego FIAT PROFESSIONAL jest najlepszym
partnerem, jakiego możesz sobie wymarzyć,
niezależnie od tego, jakie są Twoje potrzeby.
Gama FIAT PROFESSIONAL jest pierwszą
i jedyną gamą, która ma taki charakter.
Została stworzona specjalnie, aby spełniać
konkretne potrzeby – Twoje potrzeby.

FIORINO

talento

ducato

fullback

doblÒ

Samochód,
który
stworzył
własną kategorię. Niedościgniona
zwinność i ogromne możliwości.
Miasto go uwielbia. Profesjonaliści
również.

Zwrotny,
wszechstronny
i
pomysłowy. Ma unikalny talent:
potrafi
zmieniać
problemy
w rozwiązania i wyzwania w
możliwości – codziennie.

Bez wątpienia lider w świecie
pracy – mocny, wszechstronny i
niezbędny w pracy.

Nie straszny mu żaden teren. Nie
ma wyzwania, któremu by nie
podołał – w pracy i po pracy.

Najlepszy partner w pracy. Twoja
najlepsza wizytówka. Po prostu
wyjątkowy – tak jak Twoja praca.

fiatprofessional.PL

NOWA GAMA FIAT PROFESSIONAL. DLA NICH PRACA NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY.

SAMOCHODY STWORZONE DO PRACY 24/7

Customer Assistance Service

PROFESSIONAL MOBILE

PROFESJONALNY JAK TY

