


The TIPO Logic

A complete range of features and equipment is considered standard 
with an interior space for you and your family. Adding top class comfort 
at a reasonable price. It is the perfect economical car, this is what we 
call Tipo Logic.

مفهوم تيبو
استمتع بمجموعة من الّتجهيزات طبًقا للمواصفات العالمية، وبمساحٍة رحبة لك 
ولعائلتك، استمتع براحٍة مثالية وبسعٍر مناسب و اقتصادي. هذا هو مفهوم تيبو.
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Peace of mind and simplicity

The Fiat Tipo 4Door is equipped with some of the latest safety systems, as 
standard with 2 airbags for the manual & 6 airbags for the automatic. It also 
includes ESP system (electronic stability program), ABS (anti-lock braking 
system) complete with electronic brakeforce distribution (EBD), fog lights 
and a Tyre Pressure Monitoring System (TPMS).

Safety
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األمــان

راحة البال والبساطة

تأتــي فيــات تيبــو ســيدان بأحــدث أنظمــة األمــان، طبًقــا للمواصفــات. مــزودة ب2 وســائد 
هوائيــة فــي فئــة المانيــوال، و6 وســائد هوائيــة فــي فئــة األوتوماتيــك، وبرنامــج الثبــات 
اإللكترونــي المعــروف ب ESP. كمــا زّوَدْت بنظــام فرامــل مانعــة لانغــاق المعــروف ب 
ABS، مــع توزيــع قــوة الفرامــل اإللكترونيــة EBD، ومصابيــح ضبــاب، ونظــام مراقبــة ضغــط 

.)TPMS( اإلطــارات 



Looking for all-round perfection?

The elegance of a saloon, combined with the most advanced technology. 
Travelling in a Fiat Tipo 4Door is pure pleasure, the built-in touch screen 
system that lets you take your music, phone your friends wherever you go. 

Technology
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التـكنـولـوجيـــا

هل تبحث عن الكمال من جميع الّنواحي؟

شــاهد أناقــة المقصــورة الّداخليــة للســيارة ، مــع أحــدث الّتكنولوجيــا المتقدمــة! الســفر مــع 
تيبــو هاتشــباك هــو الُمتعــة الخالصــة! بفضــل الشاشــة الّلمســية للنظــام الُمدمــج بالســيارة، 

تســتطيع أن تســتمتع بالموســيقى، وتــرد علــى مكالماتــك وأصدقائــك أينمــا ذهبــت! 



Recording-breaking boot space

The Fiat Tipo 4Door is designed so that’s you really can take everything you 
need with you, thanks to the generous -520- litre boot, which makes it the 
4Door saloon with the biggest load capacity in its class. All in a length of just 
4.5 metres. 

Roominess

8 9

الرحابة و االتساع

مساحة صندوق خلفي قياسية!

َمــْت فيــات تيبــو ســيدان، لتمكنــك مــن حمــل كل مــا تريــده معــك! وهــذا بفضل مســاحة  ُصمِّ
-520 لتــر- للصنــدوق الخلفــي، واّلــذي يجعلهــا أفضــل ســيارة ســيدان، بأكبــر ســعة تحميــل 

فــي فئتهــا! كل ذلــك فــي مســاحة طوليــة للســيارة 4.5 متــر فقــط!



Plenty of space for your comfort

With its ergonomic seats design, both driver & passenger travel in utmost comfort, 
the Tipo 4Door seats up to 5 people in comfort, because the middle seat is designed 
for extra size. The design of Tipo 4Door combines with practicality that›s why there 
are 9 storage compartments all around the cabin for total storage of 12 liters. 

Interior
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المقصورة الداخلية 

مساحة رحبة لراحتك!

بمقاعــد اقتصاديــة ُمريحــة، سيســافر كل مــن قائــد الســّيارة والــركاب، فــي راحــٍة تامــٍة، بفضــل 
صالونهــا الُمجّهــز لخمــس راكبيــن، وذلــك ألّنهــا مــزّودة بمقعــد خامــس خلفــي إضافــي، لراحــة أكثــر 
ومســاحة أكبــر! يتســم تصميــم تيبــو بالعمليــة، وذلــك ألّنهــا زّودْت ب 9 أماكــن للّتخزيــن، فــي نواحــي 

المقصــورة الّداخليــة كلهــا، بإجمالــي ســعة تخزيــن 12 لتــر.



Exterior

Colors

Plenty of space for your comfort

A dynamic design and sporty silhouette, from the rear lights to the 
unmistakable tipo sedan badging , with the elegant profile apreature doors 
for optimum access for driver and passenger. 

Gelato White

Colosseo Gray

Canal Grande Blue

Magnetico Bronze

�أبي�ض جيالتو

رمادي كولو�سيو

�أزرق كانال جر�ند

برونزي ماجنتيكو

Maestro Grey Cinema Black

Amore Red

رمادي ماي�سرتو �أ�سود �سينما

�أحمر �أموري
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التصميم الخارجى 

األلـوان الخــارجـيـة

مساحة رحبة لراحتك!

تصميــم حيــوي ورياضــي! بدايــًة مــن المصابيــح الخلفيــة، لعامــة تيبــو ســيدان الواضحــة، 
لشــكل األبــواب األنيقــة والتــي تســاعد علــى دخــول الســائق والراكــب بالطريقــة المثلــى.



Front Power Windows 
Rear Power Windows 
Electric Door Mirrors 
Central Door Locking With Remote Control 
Front & Rear Head Rest  
Driver Seat With Height Adjustment  
Front Arm Rest 
Day Time Running Lights 
Temperature Sensor 
Rear Wind Shield Defrost  
Smoking Kit 
Radio USB 
Rear Fog Lights 
Front Fog Lights 
Head Light Beam Adjustment 
Power Outlet 12V 
7” TFT Instrument Cluster 
Uconnect 5” Touch Screen radio 
Bluetooth
Uconnect 5” Touch Screen radio 
Bluetooth with navigation
Driver Seat With Lumbar Adjustment 
Chrome Pacakge 
Rear Seat Armrest 
Rear Parking Sensor With Rear Camera 
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زجاج كهربائى لابواب امامية  
زجاج كهربائى لابواب الخلفية 

مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها كهربائيا 
قفل مركزى لابواب مع امكانية التحكم عن بعد 

مساند راس امامية و خلفية 
امكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق 

مخدع يد امامى للسائق 
مصابيح  اضائة امامية مستمرة 

حساسات استشعار الحرارة 
خاصية ازالة السقيع من الزجاج الخلفى 

السيارة مجهزة بباقة للمدخنين 
 USB راديو مع خاصية
مصابيح ضباب خلفية 
مصابيح ضباب امامية 

ضبط ارتفاع حزمة االضواء االمامية 
  12V مخرج كهرباء

 TFT شاشة عرض 7 بوصة

راديو يو كونكت بشاشة تعمل بالمس 5 بوصة 
مع خاصية البلوتوث

راديو يو كونكت بشاشة تعمل بالمس 5 بوصة 
مع خاصية البلوتوث ونظام الماحة

مقعد السائق مجهز لدعم فقرات الظهر 
اكسسوارات مطلية كروم 

مخدع يد خلفى 
حساسات ركن مع كاميرا خلفية 

PERFORMANCE & TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

PERFORMANCE & TECHNICAL 
SPECIFICATIONS

Tipo Manual  
base

Tipo Manual  
highline

Tipo Automatic  
base

Tipo Automatic  
highline

األداء والــمـواصـفــــات 
الفـنـيـــة

األداء والــمـواصـفــــات 
الفـنـيـــة

4540 X 1790 X 1490
520

1.4L
95

S
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2
S
S
S
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15” Steel Wheels
S

Manual
S
S
S
S

Engine Displacement 
Max Output (HP) 
Max Torque (Nm / Rpm) 
 6 Speed Manual Transmisssion 
 6 Speed Automatic Transmisssion
Dimensions
Length x Width X Height (mm) 
Boot Capacity (L)
Safety
Airbags 
Vehicle Dynamic Control (VDC) 
Antilock Braking System (ABS) 
Electronic Stability Program (ESP) 
Tire Pressure Monitor System (TPMS)
Comfort and Convenience
Wheels 
Spare Tire 
Air Conditioning 
Electric Power Steering 
Multi Function Steering Wheel 
Cruise Contol 
Steering Wheel with Height Adjustment 

سعة المحرك 
الطاقة القصوى 

عزم المحرك 
ناقل حركة يدوى 6 سرعات 

ناقل حركة اتوماتيكى 6 سرعات
االبعاد و سعة التخزين

طول x عرض x إرتفاع  )مم(
حجم الصندوق الخلفي

انظمة االمان 
وسائد هوائية 

نظام التحكم الديناميكى 
نظام الفرامل المانع لا نغاق 

برنامج الثبات االلكترونى 
نظام مراقبة ضغط االطارات 

 الراحة و الرفاهية
مقاس االطارات
االطار احتياطى 

تكيف هواء 
عجلة القيادة الية المؤزرة 

نظام التحكم فى وظائف الراديو من عجلة القيادة 
نظام مثبت للسرعة 

عجلة القيادة يمكن ضبطها و تعديل ارتفعها

1.4L 
95
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15” Steel Wheels
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S
S
S
S

15-inch Steel

1.6L E-TorQ
110

-
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16” Alloy Wheels
S

Manual
S
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1.6L E-TorQ
110

-
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6
S
S
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17” Alloy Wheels
S

Automatic
S
S
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127 @ 4500  152 @ 4500 

Tipo Manual  
base

Tipo Manual  
highline

Tipo Automatic  
base

Tipo Automatic  
highline



“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.” 

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

Call Center

19984

Fiat Egypt - Dynamics
Fiat.Dynamics


