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Fiat Tipo S-Design is stoer, functioneel èn ruim
De ruime en functionele Fiat Tipo heeft nu ook stoere looks dankzij het nieuwe SDesign uitrustingsniveau. Eind september staat de Tipo S-Design bij de Fiat dealer
vanaf € 26.595. Voor de stationwagon betaalt de consument slechts € 1.000 meer. Er
is al een Fiat Tipo vanaf € 19.995.
Lijnden, 1 september 2017

De Fiat Tipo is ontwikkeld is met het oog op functionaliteit en ruimte. Verder staat de
nuchtere C-segmenter voor kwaliteit en bewezen techniek. Het S-Design
uitrustingsniveau geeft hem een stoere uitstraling. Zo zijn de grille,
mistlampomlijstingen en spiegelkappen voorzien van het glanzend zwarte ‘Piano
Black’, terwijl de portiergrepen zijn uitgevoerd in carrosseriekleur. De achterste
zijruiten zijn voorzien van donkergetint privacy glass. De nieuwe, speciaal voor de SDesign ontworpen 17- en 18-inch velgen maken de looks compleet. Nieuw is ook de
carrosseriekleur ‘Grigio Metropoli’ (pastel).
Ook het interieur heeft wat veranderingen ondergaan. De stoelen zijn bekleed met
een combinatie van stof (Airtex) en leder. De dubbele stiknaden van de
stoelbekleding is ook te vinden op het stuur en de pookknop. ‘Piano Black’ is
toegepast op deurpanelen, middenconsole en dashboard met daarin het
instrumentenpaneel in ‘Technical Grey’.
De Fiat Tipo S-Design wordt aangedreven door de 120 pk en 215 Nm sterke 1.4 T-Jetbenzinemotor. Eind september staat de Tipo Hatchback S-Design bij de Fiat dealer
vanaf € 26.595. Voor de stationwagon betaalt de consument slechts € 1.000 meer. Er
is al een Fiat Tipo vanaf € 19.995.
-----------------------------------------EINDE BERICHT---------------------------------------Noot voor de redactie:
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) is de op 7 na grootste autofabrikant ter wereld. De groep ontwerpt, ontwikkelt, produceert en
verkoopt auto’s, bedrijfswagens, onderdelen en productiesystemen wereldwijd. Het opereert met de merken Abarth, Alfa
Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram, Maserati, SRT (race divisie toegewijd aan high performance
auto’s) en Mopar (aftersalesmerk van FCA voor accessoires, services, customer care en originele onderdelen). Ook behoren
Comau (productierobots), Magneti Marelli (elektronica) en Teksid (ijzer en aluminium onderdelen) tot FCA. FCA levert ook
financieringen, lease- en huurdiensten door middel van dochterondernemingen, joint ventures en overeenkomsten met
gespecialiseerde finance operators. FCA bevindt zich in 40 landen wereldwijd en onderhoudt commerciële klantrelaties in meer
dan 140 landen. In 2016 verkocht FCA ruim 4,7 miljoen voertuigen. FCA is beursgenoteerd op de New York Stock Exchange
(“FCAU”) en de Milan Stock Exchange (“FCA”).
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