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Nem szeretne lecserélni mindent, ami unalmas, drága, szennyező és komplikált, olyasmire ami 

szórakoztató, megfi zethető, környezetbarát és egyszerű? A Punto-val ezt most megteheti. Váltson 

perspektívát!

Easy, Young vagy Lounge: melyik a legmegfelelőbb felszereltség az Ön számára? Figyelje meg jól a 

külső design-t: tökéletes ötvözete a megkülönböztető stílusnak és a jövőbe mutató fejlődésnek. Élvezze 

a modern és könnyen kezelhető technológiát. És induljon útnak: miért várna, ha a vezetés ennyire 

szórakoztató is tud lenni?

VÁLTSON!
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ONPRAKTIKUM

Punto Easy, Punto Young és Punto Lounge: amikor nem akar lemondani sem stílusról, sem eleganciáról sem a praktikumról.

A legjobb design az, mely egyesíti magában a kényelmet és a szépséget, anélkül, 

hogy túlságosan hivalkodó, vagy nagyzoló lenne. Ezt a fi lozófi át alkalmaztuk a Punto 

modellválaszték kialakításakor, mely sikeresen elégíti ki mind a látványra, mind a 

kényelemre vonatkozó igényeiket az utazásaik alkalmával.  

Ízlésének és személyes stílusának megfelelően válassza ki az Önnek ideális felszereltségi 

szintet a Easy, Young vagy, a Lounge verziók közül.

FELSZERELTSÉGI 

SZINTEK
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Az Easy verzió tökéletes kombinációja a gazdag felszereltségnek és a kényelemnek. Ez 

azonnal látszik ha rápillantunk a gyémántfény dombornyomással díszített műszerfalra 

és az elegáns fekete belsőre. Az ülések szürke Denim-look farmerszövetből készültek, 

a minta és a nyomat pedig metál világosszürkéből. A szériafelszereltség részei: ESC 

menetstabilizátor, “Dualdrive™” elektronikus szervokormány, központi zár távirányítóval, 

elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök és további sok más tétel.

EASY

FELSZERELTSÉG
Manuális légkondicionáló berendezés 

Vezető-, és utasoldali légzsák

ESC menetstabilizátor ASR-el és visszagurulásgátlóval

Gumiabroncs-nyomás ellenőrző rendszer

Központi zár távirányítóval

Elektromos első ablakemelők

Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök

Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop

Állítható magasságú vezetőülés

Dualdrive™ elektromos szervokormány

Fedélzeti számítógép

Külső hőmérséklet érzékelő
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Hallgasson a szívére: ha szeret az élet sűrűjében lenni, a Punto Young a megfelelő modell 

az Ön számára. Az integrált audió-, és navigációs rendszerrel felszerelt új rádiónak, az 

5”-os színes LCD érintőképernyőnek és a kormánykeréken elhelyezett kezelőszerveknek 

köszönhetően az utazás nem jelenti azt, hogy elszakadna a világtól. Könnyedén kezelheti 

zeneszámait, videóit (álló helyzetben), és telefon hívásait a Bluetooth® kapcsolaton, 

az  AUX bemeneten és a USB/SD -csatlakozókon keresztül. Az audió lejátszás funkció 

vezeték nélküli hozzáférést tesz lehetővé zeneszámaihoz és a web rádióhoz okostelefonján 

keresztül. A szórakozás soha nem ér véget. Ahogyan az utazás sem.

YOUNG

FÖBB FELSZERELTSÉGEK
Rádió integrált Európa térképes navigációs ren-
dszerrel, 5”-os színes LCD érintőképernyő, CD MP3/
AVI - lejátszók, Bluetooth® kapcsolat, AUX bemenet 
és 8 GB USB/SD csatlakozók

Manuális légkondicionáló berendezés 

YOUNG logó a sárvédőkön

Matt szürke külső tükörház borítás

Sötétített fényszórók

Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek

Sárga díszítés az üléskárpiton

YOUNG logó a fejtámlákon
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Sötétített hátsó üvegek

Ködlámpák

15”-os könnyűfém keréktárcsák

YOUNG CSOMAG
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Elegancia és luxus találkozik a Lounge verzióban a Stone dombornyomott műszerfal 

különleges, puha tapintású kialakításának, a fi nom Castiglio szövetkárpitnak, valamint 

a bőr kormánykeréknek és váltógombnak köszönhetően. Az alapfelszereltség része 

minden ami széria az Easy verzión, valamint további extrák hosszú listája a stílus és 

technológia megfelelő kombinációjához, beleértve a kormánykerékről irányítható, 

CD/MP3-lejátszóval szerelt rádiót, a Bluetooth® telefonkihangosító funkciót, az AUX 

bemenetet és USB- csatlakozót, a jó oldaltartású, kényelmes üléseket és a fűthető külső 

tükröket.

LOUNGE

FELSZERELTSÉG
Az Easy felszereltség felett:

Első-hátsó függönylégzsákok

Kormánykerékről irányítható rádió CD/MP3-
lejátszóval, Bluetooth® funkcióval, AUX és USB 
csatlakozóval

15”-os könnyűfém keréktárcsák

Bőr borítású kormánykerék és sebességváltó gomb

Sötétített fényszórók

Karosszéria színére fényezett ajtókilincsek

Ködlámpák kanyarkövető funkcióval

40/60 arányban osztottan lehajtható hátsó üléstámla

Fűthető külső tükrök
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Egyértelmű: a technológia csak akkor lenyűgöző és időtakarékos, ha egyszerű, felhasználóbarát és jól működik. Ez 

a vezérelv a Punto összes technológiai megoldása mögött. 

A TomTom® műholdas navigációs rendszer tartója a műszerfalba integrált, így nincsenek kilógó drótok. 

Kapcsolatot biztosít a Twitter, TripAdvisor és Expedia oldalakhoz, valós idejű közlekedési információval látja el, a 

HD Traffi c funkció segítségével alternatív útvonalakat javasol, a TomTom helyi kereső szolgáltatás segítségével 

megmutatja az érdeklődésre számottartó helyeket, tájékoztatást nyújt a várható időjárásról és arról, hol 

vannak sebességmérő kamerák. Az új multimédia központ egyszerűen kezelhető, intuitív hozzáférést biztosít 

számos telefon és multimédia funkcióhoz, a CD/MP3-lejátszóval szerelt új rádióhoz, vagy a hangvezérléssel 

irányítható telefonhoz, audió rendszerhez és műholdas navigációhoz. Az előbbiekhez csatlakozik a Bluetooth® 

kapcsolódási lehetőség, az USB-csatlakozó és az AUX bemenet.

És még az eco:Drive funkciót is megkapja. Ez a funkció olyan mint egy személyi edző, mely segít, hogy még 

gazdaságosabban vezessen. Az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás elemzésével tanácsokat ad arra 

nézve, hogyan tudna még több üzemanyagot megtakarítani, illetve a káros környezeti hatásokat tovább csökkenteni. 

Az üzemanyag-szintre való fi gyelemeztetés mellett pedig még az útközben található pihenőhelyeket is megjeleníti. 

TECHNOLÓGIA

KEZELHETÖSÉG
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Indítsa be a Punto motorját és engedje át magát a vezetés élményének. Az új modellpaletta 

összes motorját úgy tervezték, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményt és hatékonyságot 

nyújtsák alacsony károsanyag-kibocsátással és üzemanyag-fogyasztással párosítva. Ezért 

van az 1.4-literes 77 Le-s motornak három különböző változata: benzines, Natural Power 

kettős üzemanyag-ellátású (CNG-benzin) és EasyPower (LPG-benzin) verziók.

1.2 69 LE  

1.4 NATURAL POWER 70 LE 

1.4 EASYPOWER 77 LE 

SZÓRAKOZÁS
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ON PUNTO
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Erőteljes és megbízható, a benzines 1.2 Fire kivételes járáskultúrával működik. 69 LE teljesítménnyel és 

102 Nm maximális nyomatékkal 155 km/h végsebességre képes. Megfelel az Euro 6-os szabványnak, 

ráadásul takarékos, hiszen mindössze 5.3 litert fogyaszt 100 km-en, vegyes használatban.

Ezt a motort a Fiat gyártja és szavatolja hogy az erőforrás megfelel a biztonsági előírásoknak, minősége és 

megbízhatósága a legfontosabb szempontok között volt kialakításakor, ráadásul az alacsony fenntartási 

költségeken kívül még a legmodernebb technológiával is felszerelt. Az EasyPower motor egyedi gázellátó 

rendszerrel szerelt, mely tartalmazza az LPG befecskendezőket, a tartály pedig a pótkerék helyére kerül 

beépítésére.

1.2 BENZIN 69 LE

EASYPOWER

Gazdaságos, környezetbarát és sokoldalú: a kettős üzemanyag-ellátású benzin-metán 

verzió a kézenfekvő választás amennyiben az üzemanyagköltségek alacsonyan tartása és 

a környezetvédelem a prioritásai között szerepel. A metán üzemanyag választásával a CO
2
 

kibocsátás 115 g/km értékre, a szilárd részecske kibocsátás nullára csökken. És nem kell 

kompromisszumot kötnie a vezetési élmény tekintetében sem.

NATURAL POWER
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ABS elektronikus blokkolásgátló

ESC elektronikus menetstabilizátor ASR-el (kipörgésgátló) 

VISSZAGURULÁSGÁTLÓ az emelkedőn való biztonsásog elindulásokhoz

KÖDLÁMPÁK kanyarkövető funkcióval

BIZTONSÁG
Csak kellemes izgalom, aggodalom nélkül az új Punto-ban. A legteljesebb passzív biztonság 

garantált a nagyszilárdságú acélváz, az előfeszítővel ellátott biztonsági övek és a légzsákok 

(akár 6 db) meglétével. Teljesen nyugodt lehet útja során, hiszen az aktív biztonsági elemek 

tökéletes kontroll alatt tartják az autót, mint például ABS EBD-vel és menetstabilizátorral, 

mely tartalmazza az ASR/MSR funkciókat, a vészfékasszisztens és a visszagurulásgátlót, az 

első ködlámpák kanyarkövető funkcióval, melyek kanyarban automatikusan bekapcsolnak a 

kormányzás szögének megfelelően. 
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Perlato fehér

Csillagok

Matt Silver szürke

Italy

Matt Titanium szürke

Kockás

Passionale  vörös

Pálya

A Punto számára rendelkezésre álló kiegészítők széles kínálatával még egyénibbé varázsolhatja autóját, kezdve a 4 

különböző mintával rendelhető külső tükörborítással. 
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KIEGÉSZÍTŐ  K

Gloss fekete

Nyílak Körök
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Mondjon búcsút az unalomnak és váltson színesre. A számos rendelhető szín közül, 

biztosan megtalálja az Önnek és életstílusának legmegfelelőbbet.
SZÍNEK

876 Tenore fekete*

296 Gelato fehér*
 (extra fényezés)

475 Riviera kék 176 Passione piros* 
(extra fényezés)

679 Moda szürke* 348 Silver szürke* 

KÁRPITOK

EASY szürke LoungeYOUNG SÁRGA

PASZTELL SZÍNEK

METÁL FÉNYEZÉS

Szövetkárpitok Denim-look szövetkárpit Denim-look szövetkárpit Castiglio fekete

Kárpit színek
Szürke szövet szürke tűzéssel az ülés 

háttámláján
Szürke szövet sárga tűzéssel az ülés 

háttámláján
Fekete

Műszerfalbetét színek/minták Gyémánt fekete Gyémánt fekete Fekete/Stone

Belső kárpit kódok 127 581 992

PASZTELL SZÍNEK

296  Gelato fehér (extra fényezés) : : :
475  Riviera kék : : :
176  Passione piros (extra) : : :

METÁLSZíNEK

348  Silver szürke : : :
679  Moda szürke : : :
876  Tenore fekete : : :
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108

15”-os könnyűfém 

keréktárcsák 185/65 

R15 gumiabroncsokkal

439

16”-os gyémántfényű 

könnyűfém keréktárcsák 

195/55 R16 gumiabroncsokkal 

(hólánc nem szerelhető rá)

50902779

16” -os fehér gyémántfényű 

könnyűfém keréktárcsák 

(Lineaccessori)

50902778

16” -os sötét gyémántfényű 

könnyűfém keréktárcsák 

(Lineaccessori)

50901339

17” -os könnyűfém 

keréktárcsák 

(Lineaccessori)

KIEGÉSZÍTŐ  K

50902243

17” -os sötét gyémántfényű 

könnyűfém keréktárcsák 

(Lineaccessori)
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MŰ SZAKI ADATOK

1.2 
69 LE

BENZIN

1.4 Natural Power 
70 LE

1.4 EASYPOWER
77 LE

BENZIN METÁN BENZIN LPG

MOTOR

Hengerek száma, elrendezése 4, soros 4, soros 4, soros

Furat × löket (mm) 70,8 x 78,9 72 x 84 72 x 84

Hengerűrtartalom (cm3) 1242 1368 1368

Környezetvédelmi besorolás: Euro 6 Euro 6 Euro 6

Kompresszióviszony 11,1 : 1 11,1 : 1 11,1 : 1

Maximális teljesítmény: kW (Le) ford./perc 51 (69) 5500 57 (77) 6000 51 (70) 6000 57 (77) 6000

Max. nyomaték: Nm (kgm) ford./percnél 102 (10,4) 3000 115 (11,7) 3000 104 (10,6) 3000 115 (11,7) 3250

Vezérlés vezérműszíj vezérműszíj vezérműszíj

Üzemanyag-ellátás

Hengerenkénti, 

fázishelyes, elektronikus 

befecskendezés 

visszafolyócső nélkül

Hengerenkénti, fázishelyes, elektronikus 

befecskendezés visszafolyócső nélkül

Hengerenkénti, fázishelyes, elektronikus 

befecskendezés visszafolyócső nélkül

Gyújtás

statikus, elektronikus 

vezérléssel electronic 

control

Elektronikusan vezérelt, statikus, 

a befecskendezővel integrált
statikus, elektronikus vezérléssel

ERŐÁTVITEL

Meghajtás elsőkerék elsőkerék elsőkerék

Tengelykapcsoló hidraulikus hidraulikus hidraulikus

Sebességfokozatok száma 5 sebesség + hátramenet 5 sebesség + hátramenet 5 sebesség + hátramenet

KORMÁNYZÁS

Fogasléces
Elektro-hidraulikus 

szervokormány
Elektro-hidraulikus szervokormány Elektro-hidraulikus szervokormány

Fordulókör (m) 10,9 10,9 10,9

FÉKEK 

Elöl: Ø mm hűtött tárcsafék (257) hűtött tárcsafék (257) hűtött tárcsafék (257)

Hátul: Ø mm dobfék (203) tárcsafék (264) dobfék (228)

FELFÜGGESZTÉS

Elöl MacPherson független MacPherson független MacPherson független

Hátul torziós rúd torziós rúd torziós rúd

MÉRETEK

Tengelytáv (mm) 2510 2510 2510

Első/hátsó� nyomtáv (mm) 1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466

Hosszúság  (mm) 4065 4065 4065

Szélesség (mm) 1687 1687 1687

Magasság  (mm) 1490 1514 1490

Csomagtér mérete VDA min./max. (dm3) 275 / 1030 200 / 950 252 / 1010

KEREKEK

Gumiabroncsok 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15

Súlyadatok - Üzemanyag-tartály 

befogadóképesség

Saját tömeg (kg) 1030 1185 1040

Fékezetlen/fékezett utánfotó tömeg (kg) 400 / 900 a jármű nem alkalmas vontatásra 400 / 500

Üzemanyagtartály (l) 45 45 13 (kg) 45 38

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/h) 155 162 156 165

Gyorsulás (mp): 0-100 km/h 14,4 14,9 16,9 13,2

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS ÉS 

KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS  (2004/3/EC Direktíva)

Városi fogyasztás (l/100 km) Ciclo urbano (l/100 km) 7,1 7,9 5,4* 7,3 9,0

Városon kívüli fogyasztás (l/100 km) 4,3 5,4 3,5* 4,8 5,9

Vegyes fogyasztás (l/100 km) 5,3 6,3 4,2* 5,7 7,0

CO
2
 kibocsátás vegyes ciklusban (g/km) 124 149 115 133 114

* kg/100 km
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SZÉRIA- ÉS RENDELHETTŐ  FELSZERELTSÉGEK

KOMFORT/FUNKCIONALITÁS

Elektromos első ablakemelők a a a

Elektromos hátsó ablakemelők becsípődésgátlóval 023 5 5 d

Első kartámasz tárolórekesszel 132 d d d

Manuális légkondicionáló berendezés pollenszűrővel a a a

Automata kétzónás klímavezérlés 140 5 5 d

Sebességtartó automatika 416 d d d

Dohányzó csomag 989 d d d

Benyomható logóval nyíló csomagtérajtó a a a

12 V-os csatlakozó a csomagtérben 823 d d d

Állítható magasságú vezetőülés a a a

3 személyes hátsó ülés a a a

40/60 arányban osztott hátsó ülés szövetkárpittal, 2 fejtámla 
195 d d a

Fúthető első ülések, kapcsológombbal a középkonzolon 452 d d d

Hátsó tolatóradar 508 d d d

Dualdrive™ elektromos szervokormány, üzemmód választóval a műszerfalon a a a

Központi zár távirányítóval a a a

Magasságban és mélységben állítható kormányoszlop a a a

AUDIO / TELEMATIKA

Autórádió CD- és MP3 - lejátszóval, 4 hangszóró + 2 magashangszóró + antenna 41A d 5 5

Rádió CD/MP3-lejátszóval, Bluetooth® funkció, AUX bemenet és USB csatlakozó 717 5 5 a

Rádió kezelőszervek a kormánykeréken 245 d d a

Rádió integrált audió-, és navigációs rendszerrel, 5”-os LCD érintőképernyős kijelző, CD MP3/AVI - lejátszók, 
Bluetooth® kapcsolat, AUX bemenet és 16 GB USB/SD csatlakozók. 5 a 5

Egyedi TomTom hordozható, műholdas navigációs rendszer előkészítés 6EN d d d

Rádió előkészítés 4 hangszóróval + 2 magas hangszóró kábelezéssel 
és antennával a tető hátsó részén 082 a 5 5

Komfort kijelző a a a

Fedélzeti számítógép a a a

a = széria           d = opció          5 = nem rendelhető
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(1) Nem rendelhető a Natural Power és EasyPower kiviteleken

(2) Nem rendelhető az 1.2 69 Le-s kivitelhez

SZÉRIA- ÉS RENDELHETŐ  FELSZERELTSÉGEK

BIZTONSÁG

ABS a a a

Első oldallégzsákok 505 d d d

Vezetőoldali légzsák a a a

Függönylégzsákok elöl-hátul 614 d d a

Utasoldali légzsák a a a

Állítható magasságú hátsó fejtámlák (2 db) a a a

Harmadik hátsó fejtámla 511 d d d

Zárható üzemanyag-tartály fedél a a a

Dinamikus menetstabilizátor kikapcsolható kipörgésgátlóval, MSR és visszagurulásgátló a a a

Fényszóró magasság állítás a a a

Ködlámpák kanyarkövető funkcióval 097 d d a

Gumiabroncs-javító készlet (Fix&Go) a a a

Gumiabroncs-nyomás ellenőrző a a a

Normál méretű pótkerék 185/65 R15 gumiabroncsokkal 5IY d (1) d (1) d (1)

Normál méretű pótkerék 175/65 R15 gumiabroncsokkal és 80 km/h max megengedett sebesség feliratú matricával 4UE d (1) d (1) d (1)

Esőérzékelő 347 d d d

Elektrokromatikus külső visszapillantó tükrök 410 d d d

Hátsó ablaktörlő a a a

VONALVEZETÉS ÉS STÍLUS
 

Matt szürke külső tükörborítás 5C6 5 a 5

15”-os könnyűfém keréktárcsák 185/65 R15 gumiabroncsokkal 108 d d a

16”-os könnyűfém keréktárcsák 195/55 R16 gumiabroncsokkal 439 d (2) d (2) d (2)

Színezett üvegek 070 d d d

Karosszéria színére fényezett külső ajtókilincsek 61A d a a

Sötétített fényszórók 5EM d a a

Karosszéria színére fényezett külső tükrök a 5 a

Fényezett elektromos külső tükrök, külső hőmérséklet érzékelővel a a a

a = széria          d = opció          – = nem rendelhető
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(3) Nem rendelhető a Natural Power kivitelhez

VONALVEZETÉS ÉS STÍLUS

Fűthető külső tükrök a a a

Krómozott kipufogó vég 5 5 a (3)

Bőr borítású kormánykerék és sebességváltó gomb 320 5 d a

SZEMÉLYRE SZABÁS

16”-os sötét gyémántfényű könnyűfém keréktárcsák 50902778 i i i

16”-os fehér gyémántfényű könnyűfém keréktárcsák 50902779 i i i

17”-os könnyűfém keréktárcsák 50901339 i i i

17”-os sötétített, könnyűfém keréktárcsák 50902243 i i i

Carbon fekete külső tükörborítás i i i

Kockás külső tükörborítás i i i

Fehér színű külső tükörborítás i i i

Krómozott külső tükörborítás i i i

Fényes fekete tükörborítás i i i

Perlato fehér kulcsborítás i i i

Matt ezüst szürke egyedi kulcsborítás i i i

Matt titánium szürke egyedi kulcsborítás i i i

Passiione piros egyedi kulcsborítás i i i

Fényes fekete egyedi kulcsborítás i i i

Csillag-mintás egyedi kulcsborítás i i i

Olasz zászló-mintás egyedi kulcsborítás i i i

Kockás egyedi kulcsborítás i i i

Pálya mintás egyedi kulcsborítás i i i

Nyíl-mintás egyedi kulcsborítás i i i

Kör-mintás egyedi kulcsborítás i i i

Krómozott kipufogó i i i

Krómozott dupla kipufogó végek i i i

Sportos alumínium pedálok i i i

a = széria          d = opció          5 = rendelhető          i = Lineaccessori
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