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לפרטים חייגו: 3593*

המידע הנ"ל הנו בעל אופי של מידע כללי בלבד, היצרן והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת, עקב נסיבות טכניות או 
אחרות, לשנות כל אחד מהפרטים או מהפרטים של הרכב ללא הודעה מוקדמת. הדגמים המופיעים בתמונות הנם 

להמחשה בלבד ועשויים לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. ט.ל.ח.

FIAT, ABARTH, LANCIA, ALFA ROMEO סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, יבואני
אולמי תצוגה: יגאל אלון 92, תל-אביב  |  ההסתדרות 104, חיפה  |  התעשיה 19, רעננה

THE NEW

זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי



מכונית ספורטיבית, פורצת גבולות טכנולוגיים ובעלת עיצוב איטלקי במיטבו.
 MiTo רמות גימוראלפאZAGATOMASSIMO

בטיחות

77כריות אוויר

++אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע

ABS + EBD + MSR + HBA מערכת בלימה++

VDC מערכת בקרת יציבות אלקטרונית++

++מערכת המפעילה כוח היגוי במצבים קיצונים

++תקן ISOFIX למושבי ילדים

Hill Holder מערכת סייען הידרדרות לאחור++

ESS מערכת איתות בבלימת חרום++

++מערכת התראת אי חגירה לכלל הנוסעים

EURONCAP 55כוכבי בטיחות

חיצוני

R15185/65 R15 185/65מידות צמיגים

+חישוקי סגסוגת 

++ספוילר גג אחורי ספורטיבי

++כיסוי מוכסף למראות הצד

++מראות צד חשמליות 

++שלט מפתח קפיצי 

+Privacy glass - חלונות אחוריים כהים

++אגזוז אחורי מצופה ניקל

פנימי

++חלונות חשמל קדמיים אוטומטיים 

++מנגנון מניעת וואקום בסגירת דלתות

++גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולמרחק

++מזגן מכני

מסך מגע צבעוני 5" הכולל מערכת שמע 
מתקדמת, דיבורית B.T ומחשב מידע עשיר

++

AUX / USB++

 שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע
B.T דיבורית +

++

66רמקולים

++מחשב דרך משוכלל

+משענת יד קדמית מתכווננת הכוללת תא אחסון 

שחור משולב לבן/שחור משולב ברונזהשחורגוון מושבים 

++מושב אחורי מפוצל )40/60(

++תאורת מפות דו אזורית

טכנולוגיה

++מערכת איתות מהיר לעקיפות מהירות

++DNA - מערכת ניהול מתקדמת למאפייני הנהיגה 

 STOP&START מערכת++

0.9 ל' 105 כ"ס נתונים טכניים

875 סמ"ק, TURBO, מערכת Multiairטכנולוגיה

2מספר צילנדרים

8/4מספר שסתומים )לצילינדר / סה"כ(

בנזין, הזרקה רב נקודתיתמערכת הזנת דלק

86.0 / 80.5קדח X מהלך )מ"מ(

1 : 10יחס דחיסה

105 / 5,500הספק מרבי )כ"ס / סל"ד(

14.8 / 2,000מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד(

תמסורת

ידנית 6 הילוכיםתיבת הילוכים

קדמיתהנעה

בלמים

דיסק מאוורר / דיסקקדמיים / אחוריים

מתלים

מק'פרסוןקדמיים

זרועות טורסיוןאחוריים

היגוי

חשמלי, שינוי משקל ההיגוי בהתאם למצב DNAסוג 

11.25קוטר סיבוב מזערי )מטר(

מידות ומשקולות

1,446/1,720/4,063אורך/רוחב/גובה )מ"מ(

2,511בסיס גלגלים )מ"מ(

1,475/1,483מפסק סרנים קדמי / אחורי )מ"מ(

270נפח תא מטען )ליטר(

1,130משקל עצמי )ק"ג(

45מכל דלק )ליטר(

ביצועים

11.4תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

184מהירות מרבית )קמ"ש(

תצרוכת דלק

20.0תצרוכת דלק עירונית )ק"מ / ליטר(

26.3תצרוכת דלק בין עירונית )ק"מ / ליטר(

23.8תצרוכת דלק משולבת )ק"מ / ליטר(

99פליטת CO2 )גרם לק"מ(

.100/1999/EC נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה תקן*

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק”מ*דגם
TWINAIR 0.9 3.8בין-עירוני5.0עירונימיטו

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

מדד זיהום אוויר*
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