


YOU DON’T NEED
THE RED CARPET
TO CELEBRATE 
YOUR STYLE.

ال تحتاج الشهرة 
و األضواء لتحتفل 

باألناقة.

Set your life in motion with Tipo 5Door, for a dynamic driving experience 
and a car full of character. A captivating combination of style, features and 
interior space, all with a compact footprint.

ابــدأ حياتــك بالحركة مع تيبو الهاتشــباك لتجربــة قيادة ديناميكية تعكس شــخصيتك. 
باإلضافــة الــي مزيج مــن األناقة، الكماليات و المســاحة الداخلية التي تجعــل القيادة أكثر 

تميز.



You can never have too much space, especially 
with a full day of activities ahead of you.That’s 
why Tipo 5Door gives you a 440 – litre boot – 
the most spacious in the class – to hold even 
your bulkiest items.

ROOMINESS

استمتع براحة البال مع تيبو هاتشباك، توفر لك 
مساحة شنطة داخلية 440-لترلتتمكن من تخزين 
جميع متعلقاتك و تستمتع بيوم مليء باألنشطة.

الرحابة و اإلتساع



The elegance of a saloon, combined with the most advanced technology. 
Travelling in a Fiat Tipo 5Door is pure pleasure, the built-in touch screen 
system that lets you take your music, phone your friends wherever you go. 

INTERIOR

Looking for all-round perfection? 
ــع  ــفر م ــة! الس ــا المتقدم ــدث الّتكنولوجي ــع أح ــيارة ، م ــة للس ــورة الّداخلي ــة المقص ــاهد أناق ش
ــيارة،  ــج بالس ــام الُمدم ــية للنظ ــة الّلمس ــل الشاش ــة! بفض ــة الخالص ــو الُمتع ــباك ه ــو هاتش تيب

ــت! ــا ذهب ــك أينم ــك وأصدقائ ــى مكالمات ــرد عل ــيقى، وت ــتمتع بالموس ــتطيع أن تس تس

Tipo 5Door gives you the very best in space and comfort. Choose 
from fabric or technical leather upholstery for supremely comfortable 
seats. Featuring a whole host of smart, space-optimising solutions, the 
handy compartments and holders offer total capacity of 12 litres, to stow 
everything you need when you’re on the move.

تيبــو هاتشــباك توفــر أكبــر مســاحة داخليــة فــي فئتهــا و الراحــة مــن حيــث الخامــات 
المســتخدمة للمقاعــد و تضــم المقصــورة الداخليــة حلــول ذكيــة للتخزيــن بســعة 

تخزيــن 12 لتــر فــي متنــاول اليــد أثنــاء القيــادة.

المقصورة الداخلية

هل تبحث عن الكمال من جميع الّنواحي؟



حساسات ركن خلفية مع كاميرا خلفية

COLORS

Gelato White Colosseo Gray

Canal Grande Blue Magnetico Bronze

أبيض جيالتو رمادي كولوسيو

أزرق كانال جراند برونزي ماجنتيكو

Maestro Grey Cinema Black Amore Red

رمادي مايسرتو أسود سينام أحمر أموري

األلوان الخارجية



Call Center

19984
“The work has been done in order to ensure that the content of the publication is true and complete at the date of publication and the 

company reserves the right to introduce a change to the specifications and images mentioned and described without prior notice.” 

Fiat Egypt - Dynamics
Fiat.Dynamics

»لقد تم العمل لكى يكون محتوى المنشور صحيح وكامال بتاريخ الطبع و تحنفظ الشركة بحقها بادخال تغيرعلى المواصفات و الصور المذكورة و المبينة ».جميع الحقوق محفوظة.




