
Doblo Cargo és Doblo



Hasznos kiegészítők
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TeTőcsomagTarTó 

“kosár”

acél.

rakodást segítő görgővel 

felszerelve.

Teherbírás 100 kg.

(csomagtatóval).

Doblo cargo

röviD válTozaThoz.

Cikkszám:  50902259

* hosszú válTozaThoz

Cikkszám:  50902260

TeTőcsomagTarTó 
3 darab keresztirányú rúd 
  
alumínium. 
rövid és hosszú változathoz 
egyaránt. 
Terhelhetőség: 100 kg
(beleértve a rudakat).

Doblo cargo

Cikkszám: 50902258

* TeTőcsomagTarTó 
2 darab keresztirányú rúd  

alumínium.
rövid és hosszú változathoz 
egyaránt.
Terhelhetőség: 70 kg
(beleértve a rudakat).

Doblo cargo

Cikkszám: 50902256

FelrakoDásT segíTő 

görgő

 

a 3 darabos 

tetőcsomagtartó rúd szett 

kiegészítésére.

a görgő megkönnyíti a 

terjedelmesebb csomagok 

felrakodását

Terhelhetőség: 80 kg

(beleértve a rudakat).

Doblo cargo

Cikkszám: 50902598



Hasznos kiegészítők
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olDalsó léTra Felemelő

az innovatív rendszer 
megkönnyíti a létra 
felpakolását.

Doblo cargo

Cikkszám: 50902597

rakoDásT segíTő méreT- 
haTároló

Behatárolja a felrakodandó 
csomag méreteit.

Doblo cargo 

Cikkszám: 50902600

csőTarTó

akár 3 méter hosszú csövek 
szállításához.

Doblo cargo

Cikkszám: 50902607

* csőTarTóhoz, 
csővekeT elválaszTó 
elem

megkönnyíti a csövek 
kipakolását egy acél kábel 
segítségével.

Doblo cargo

Cikkszám: 50902599

* rakomány rögzíTő öv 

Doblo cargo

Cikkszám: 50902602

* olDalsó csőrögzíTő 
elem

1,5 méternél hosszabb 
csövek rögzítésére, illetve 
több cső rögzítésére 
egyaránt.

Doblo cargo 

Cikkszám: 50902603

csőrögzíTő elem

csőrögzítő elemhez 
kiegészítő.

Doblo cargo 

Cikkszám: 50902604

* Fotó nem található a katalógusban



Hasznos kiegészítők

4

PaDlóvéDő (Belső)  

kizárólag Doblo cargohoz, 

mely rendelkezik

rácsos belső válaszfallal.

Doblo cargo

rövid változat

Cikkszám: 50902464

* hosszú változat

Cikkszám: 50902465

PaDlóvéDő (Belső)

kivétel oldalajtós 

változathoz.

a hátsó panel nem 

szerelhető fel a gPl és a 

natural Power verzióhoz.

Doblo cargo

röviD válTozaThoz

Cikkszám: 50902466

* hosszú válTozaThoz

Cikkszám: 50902739

* ÜvegvéDő rács szeTT

hátsó ajtószárnyakhoz

Doblo cargo

Cikkszám: 50902929

olDalsó kihúzhaTó 

sáTorPonyva

a legördülő ponyva 

menedéket nyújt a gépkocsi 

mellett.

alumíniumból és vízálló 

anyagból készült.

ellenáll az Uv sugárzásnak.

Doblo cargo

Cikkszám: 50902601



Hasznos kiegészítők
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vonóhorog 

alap.

egy darabból álló 

vonóhoroghoz.

Doblo cargo

Cikkszám: 50902543

vonóhorog 

monoblokk

(50902543 alvázszámtól)

Doblo cargo / combi

Cikkszám: 71803634

vonóhorog  egység

(50902543 alvázszámtól)

Doblo cargo

Cikkszám: 71803632

* vonóhorog 

fix, nem leszerelhető

csatlakozó kábel nélkül.

Cikkszám: 50902540

* Fotó nem található a katalógusban

vonóhorog 

csatlakozó kábel nélkül

Doblo

Cikkszám: 50902541

* vonóhorog 

csaTlakozó káBel

7/13 pólusú West.

Cikkszám: 50902771

13 pólusú iso.

Cikkszám: 50902772



Szabadidő
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TeTőcsomagTarTó

2 hosszanti sín

alumínium.

rövid és hosszú  

változathoz egyaránt

Terhelhetőség: 70 kg 

(beleértve a rudakat).

Cikkszám: 50902254

síléc /  

snoWBoarD TarTó

3 pár síléc vagy 2 snowboard 

részére lopásgátlóval. 

3 pár síléchez

Cikkszám: 71803100

* 4 pár síléchez

Cikkszám: 71803106

kenUTarTó

Cikkszám: 71805326

TeTőcsomagTarTó Box  

ideális tetőcsomagtartó a 
nyaraláshoz.
abs műanyagból készült, 
világosszürke színben. 
kétoldali nyitás, zárás, 
biztonsági zárral.
hátsó részen Fiat logóval.

Térfogat: 360 liter

Cikkszám: 71805131

* Térfogat: 490 liter

Cikkszám: 71805134

szörFTarTó

Cikkszám: 50900822



Szabadidő
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* Fotó nem található a katalógusban

kerékPárTarTó

acél

Cikkszám: 71805770

alumínium

Cikkszám: 71805771

* TakaróPonyva

Doblo cargo

röviD válTozaThoz

Cikkszám: 50902783

hosszú válTozaThoz

Cikkszám: 50902784

* TakaróPonyva

Doblo

Cikkszám: 50902785

kerékPárTarTó
vonóhorogra szerelhető.

Cikkszám: 50902782

csomagTérTálca

kizárólag kalaptartóval 
opcióval rendelkező 
gépkocsikhoz.

Doblo

Cikkszám: 50902935



Rend a fedélzeten  
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* gUmiszőnyeg szeTT 

Doblo logóval

Doblo cargo

Balkormányos változathoz
2 darabos szett. 
 
Cikkszám: 50902913

* szőnyeg szeTT
strapabíró szövet. 

Doblo logóval

Doblo cargo

2 darabos szett

Cikkszám: 71805925

szőnyeg szeTT
strapabíró szövet. 

Doblo logóval

Doblo combi

4 darabos szett

Cikkszám: 50902915

szöveT szőnyeg szeTT 
(moquette)

Doblo logóval

Doblo

4 darabos szett 

Cikkszám: 50902917

PeDálBoríTás 

lábtartó borítással.
gumi - alumínium kivitelben.

Doblo

Cikkszám: 50902239

kÜszöBBoríTás szeTT
 
Polikarbonát. 
Doblo logóval

Doblo

Cikkszám: 50902940

kUlcsBoríTás

a – ‘munka’ mintával –  
2 darabos szett.

Cikkszám: 50902773

B – ‘szabadidő’ mintával –  
2 darabos szett.

Cikkszám: 50902774

A

B



Rend a fedélzeten  
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* Fotó nem található a katalógusban

válTógomB és 
válTószoknya
BőrBől 

Bordó / fekete színben
1.6 e 2.0 multijet motorral 
szerelt változathoz.

Cikkszám: 50902920

* szürke / fekete színben
1.6 e 2.0 multijet motorral 
szerelt változathoz

Cikkszám: 50902921

Bordó / fekete színben
1.3 multijet motorral szerelt 
változathoz

Cikkszám: 71805917

* szürke / fekete színben
1.3 multijet motorral szerelt 
változathoz

Cikkszám: 71805918

illaTosíTó

Cikkszám: 50902244

* UTánTölTő csomag 

BlUe sky illaT

Cikkszám: 50902266

green sea illaT

Cikkszám: 50902267

orange sUnseT illaT

Cikkszám: 50902268



Személyre szabva
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ÜléshUzaT

első ülésekre.

Cikkszám: 71805886

hátsó ülésekre.

Cikkszám: 71805887

ÜlésvéDő Trikó

első ülésekre.

Fiat logóval  

hátul tárolózseb a 

csomagoknak.

Cikkszám: 71805916



Személyre szabva
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* Fotó nem található a katalógusban

kÜlső visszaPillanTó-

TÜkör BoríTás

króm. 

Cikkszám: 50902933

háTsó sárFogó gUmi

2 darabos szett.

Cikkszám: 71805920

olDalsó légTerelők az 

első aBlakokra

2 darabos szett.

Cikkszám: 71805777

könnyűFém  

kerékTárcsa 16”

méret: 6Jx16” (eT 36,5).

gumiabroncsa: 195/60 - r16

szett elemei:

 4 db felni cikkszám: 50902746 

 4 db felniközép cikkszám: 735448759

Cikkszám: 50902745



Biztonság
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riaszTó
gyári előkészíTéssel 
gyári kábelköteg 
előkészítéssel rendelkező 
gékocsihoz.
388 opció.

Cikkszám: 50902775

alaP riaszTó
Távirányító nélküli 
gépkocsikhoz.

Cikkszám: 50902781

* kerékőr

Cikkszám: 50901161

BaBy one gyerekÜlés
0 – 13 kg testsúlyú gyerekek 
részére.

Cikkszám: 71805362

isoFix gyerekÜlés 
Univezális
9 – 18 kg testsúlyú gyerekek 
részére, isofix előkészítéssel 
rendelkező gépkocsikhoz.

Cikkszám: 71805363

* isoFix gyerekÜlés 
rögzíTő meneTirány 
szerinTi
 
Cikkszám: 71805366

 * isoFix gyerekÜlés 
rögzíTő meneTiránnyal 
ellenTéTesen
 
Cikkszám: 71805370

JUnior gyerekÜlés
15 – 36 kg testsúlyú 
gyerekek részére

Cikkszám: 71805371

gyerekÜlés (magasíTó)
15 – 36 kg testsúlyú 
gyerekek részére

Cikkszám: 71805372



Biztonság 
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*  Fotó nem található a katalógusban

géPkocsi áPoló szeTT 

Cikkszám: 71803242

* izzókészleT

Cikkszám: 71805779

* leD Belső világíTás

a 2 db kör alakú led 

világítótest helyettesítheti 

az eredeti belső (plafonon 

található) világtást.

Cikkszám: 71806071

BizTonsági csomag

a készlet az alábbiakat 

tartalmazza: mini 

elakadásjelző háromszög, 

szerszám, kesztyűkészlet, 

kézilámpa, fényvisszaverő 

láthatósági mellény és 

izzókészlet.

Cikkszám: 71805780

* elsősegély csomag

Cikkszám: 71805735

csomagTér  

leválaszTó háló  

állatok részére

használata ajánlott állatok 

szállításakor. gyorsan 

felszerelhető.

Doblo

Cikkszám: 50902923



Multimédia

14

navigáció BlUe&me™

TomTom®

kizárólag, a műszerfalon gyári előkészítéssel (68r 

opcióval) rendelkező gépkocsikhoz. a kifinomult 

műszerek és az egyszerű kezelhetőség egy új világot 

nyit meg egyetlen gombnyomással: a Doblo fedélzetén a 

technológiai fejlődés elérhető közelségbe került. Blue&me 

™ - TomTom  a bizonyítéka a legújabb generációs 

navigációnak, amely integrálja az összes Blue&me™ 

funkciót, így lehetővé téve a kommunikációs és és 

szórakoztató eszközök biztonságos használatát, illetve 

a folyamatos párbeszédet az autóval. ezen túlmenően  

a Drive info felméri, feldolgozza és valós időben továbbítja a 

vezetési stílust leíró adatokat. ezeket alapul véve hasznos 

javaslatokat tesz, hogy csökkentse a környezetre gyakorolt 

káros hatásokat, illetve,  hogy optimalizálja  a fogyasztást  

a gázpedál állás és az útviszonyok változásától függő 

sebességi fokozatok vizsgálatával.

Cikkszám: 71806151

TarTó BlUe&me™ TomTom   navigációhoz 

Cikkszám: 71805795

 

TaPaDókorong és TölTőkáBel szeTT BlUe&me™ 

TomTom® navigációhoz

Cikkszám: 71805796



Multimédia
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BlUeTooTh® kihangosíTó 

készleT lcD kiJelzővel

lehetővé teszi a telefon 

információinak lcD kijelzőn 

való megjelenítését, és a 

jármű audiorendszerén 

keresztül történő szabad 

beszélgetést.

Cikkszám: 71805111

meDia Player aDaPTer

BlUe&me™ iPoD és iPhone részére

lehetővé teszi az új generációs 

Blue&me™-vel szerelt iPod és iPhone 

összehangolását. szükséges a Blue&me™  

és Blue&me™ nav megléte.

Cikkszám: 71805430

 iPoD és TeleFonTarTó

Cikkszám: 50901703

kihúzhaTó iPoD 

csaTlakozóvezeTék 

a kábel lehetővé tesz  

iPod csatlakoztatását 

a gépkocsihoz az UsB 

csatlakozón keresztül.

Blue&me™-vel szerelt 

gépjárművekhez.

Cikkszám: 71803812



Ebben a katalógusban szereplő illusztrációk és ismertetők kizárólag tájékoztató jellegűek.
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, minden előzetes értesítés nélkül gyártási,
vagy kereskedelmi típusú módosításokat hajtson végre. A termékek elérhetőségéről, 
rendelhetőségéről és áráról érdeklődjön márkakereskedésünkben! Minden jog fenntartva.  
Fiat Magyarország Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53.

http://alkatresz.fiatgroup.hu




