
•



ER ZIJN MENSEN DIE DENKEN
DAT ALLE compacte AUTO'S

HETZELFDE ZIJN. JAMMER.
Toch zit er wel een grond van

waarheid in die overtuiging, Alle

COl11p~IClC auto's hebben name-

lijk een stuur en vier wielen. In

die zin zijn 001< alle Formule 1-

racewagens geJijl\. ~laar 011-

danks die onmiskenbare over-

eenkomst zijn wij een andere

mcninj; roegedaan. Niet alle

compacte HUW'S zijn hetzelfde,

lurcgcudeel, eentje is zelfs hele-

maal een buitenbeentje: de nieu-

wc Punto. Een auto die net zo

uniek is als L1.

Manr maakt II zich geen zorgen,

hij heeft nog steeds een stuur en

vier wielen. II'e hebben alleen de

rest veranderd.

EE\ I\TRIGEREi\'DE E\

F,\SCI\EHE\IlE ALiTO ~IET

T\\'EE KARAI<TERS

We hebben ons zó geconcen-

treerd op het ontwerpen van een

unieke auto, dat her er uiteinde-

lijk twee zijn geworden: een tem-

peramenrvol en sportief .l-deurs

model, plus een cleganrc en prak-

tische ~-dcurs versie. liet leve-

ringsprogramma van de nieuwe

Fiat l'unto is bijzonder uitgebreid

en biedt keuze uit vier verschil-

lende uitrustingsnivcaus en vijf

benzine- of dieselmotoren, zowel

met als zonder turbo. Kortom: er

is ongetwijfeld een nieuwe Punto
die precies bij upast (ia met ons

op ontdekkingstocht naar de auto

van uw dromen.

EEN BRII>I,\:>ITIDEE IN NOC

CEE\ .j ~mTEH

\Ve vieren onze honderdste ver-

jaardag, maar wc voelen ons

twintig, Met onze ideeën hebben



wc ('('11 eeuw la 11,0.nu romohtclgc-

schicdcnis .~esehn:\'cl1. En zoals
11 achter het stuur v.m de Ilien-'c-' -----l--f.~
PUIHO zult ervaren, zijn we daar-

mee nog niet gesropl. OJ11t!at we
...-l---rii.

er nog net 7,0 veel plezier :1:111

heleven "Is op de eerste d",g.
Zoals ooi, II plezier ZUil heleven

<I~H1 de nieuwe l'unto, Binnen

een lenste van nog geel1 \\ier

meter biedt hij de grootste inrc-

ricurruirnrc van zijn klasse, met

het ratfinement \'<111 een echte

limousine, :--Jeemde tijd om hem

te ontdekken. \\'jj wensen u

alvast een prettige reis.
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De 3-deurs Fia'
Punto ;5 een tem-
peramentvolle en
sportieve auto. De
sterk aflopende neus
wordt geaccentueerd
door een zwarte
stoatrand op de
bumper die naar
onderen toe breder
wordt, waardoor het
lijkt alsof de auto
zich in de weg wil
vastbijten. De flan·
ken danken hun
dynamiek aan twee
opvallende profiel·
lijnen. In combinatie
met de naar voren
hellende koplampen
creëren ze het effect
van een dynamische
auto, die klaar staot
om uit de startblok·
ken te gaan.
Deachterzijde wordt
gedomineerd door
de verticaal gemon-
teerde lichtun;ts: een
typerend detail van
de Fiat Punto.
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onderscheIdt ~h
door de originele
koplampen waarvan
alle functies zicht-
baar zijn achter één
enkel helder glas. De
mistlampen en dim-
lichten doen denken
aan de glazen van
een verrekijker, ter-
wijl de richting·
aanwijzer een ge-
kleurd prisma is. De
heldere koplampen,
gekoppeld aan het
gebruik van een
smalle chrooms;er-
li;st, geven het front
een exclusieve en
persoonlijke uitstra-
ling.

'5-deurs Fiat
;5 een ele-

"'en praktische
•Meteen ol bij

ste aanblik
ûit het model een

compacte en solide
indruk, een gevoel
dat nog versterkt
wordt door de ro-
buuste achtentijlen.
Het meest opvallende
element van de och·
tersteven is de scher-
pe knik vlok onder
de achterruit, waar-
door het metalen
gedeelte van de klep
nagenoeg verticaal
omlaag loopt. Mede
dankzij dit vernuftige
detail behoort de
bagogeruimte van de
5·deurs Punto tot de
grootste in zijn klasse
{inhoud 297 liter}.
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EEN MAXIMUM AA ..
binnenruimte, MAAR

VAN BUITEN COMPACT. Talrijke opberg-
ruimten verhogen
het gebruiksgemak
van de Fiat Punto. Ze
zijn op de meest
onverwachte plaat-
sen aangebracht en
zo rationeel mogelijk
verdeeld over dash-
board, middencon-
so/e, portierpanelen
en stoelen.

Een zo optimaal mogelijke

benutting \'(111 de ruimte ligt tra-

ditioneel aan de basis van Fiats

ren met bescheiden huircnatrnc-

ringen. Zodra u instapt. zult II

ontdekken dat ruimte één van

de vele troeven is van de nieuweontwerpfilosofie. Ook met deze

auto zijn de Fiar-ontwerpers er

weer in geslaagd een uitzonder-

lijk ruim interieur te combine-

Punto.
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DE KRACHT VAN DE
FIAT PUNTO ZIT IEM

OOK IN DE details.
Laat 1I verwennen door de talloze

vcrlijnde details van de nieuwe

Punto. Een voorbeeld? De "Iollow-

me-home" functie .. \Is II binnen

twee minuten na het afzetten van

de motor de lichtschakelaar

bedient. dan blijven de dunlichten

nog vijf minuten branden. waarna

ze automatisch uitgaan. Een gClli-

:lnl idee voor als 1I in het donker de

garage vcrlaar of op een slecht ver-

lichte plaats parkeert.

De ruitenwissers
beschikken over een
"intelligente wastune-
tie". Wanneer u de
sproeiers inschakelt,
treden na een seconde
automatisch ook de
ruitenwissers in wer-
king die drie opeenvol-
gende wÎsbewegingen
uitvoeren. Na een
korte pauze volgt een
laatste wiscyclus om
eventuele waterresten
te verwijderen.

De inlerieurverljcll-
';ng ;5 voorzien van
een vertraagde uit-
schakeling en de lam·
pen gaan uutomatisch
branden wanneer u de
sleutel uit het contact·
slot verwijdert.

De elektrisch bedien-
de ruiten kunnen tot
twee minuten na het
afzetten van de motor
en het verwijderen van
de contactsleutel wor-
den bediend. Dus als
na het parkeren blijkt
dat de ruiten nog
openstaan, hoeft u niet
eerst het contact aan te
zetten om ze te sluiten.

De IJoordcomputer in
het instrumentenbord

'===~~geeft informatie over
de rit:gemiddelde
5nelheid, reistijd,

middeld verbruik.



De Dualdrive™ e'elc-
'risd.e s'uurbekrach-
'iging biedt keuze uit
twee instellingen. De
ene geeft een tameli;k
directe besturing en is
ideaal vaar het ge-
bruik ap de buiten-
weg. Daarnaast kunt
u met een schakelaar
aak de City-functie
kiezen, waarbij een
maximale bekrachti-
ging wordt verkregen
voor het rijden in
stadsverkeer .

.1

MAAK HET U gemakkelijk.
WIJ ZULLEN U DAARBIJ HELPEN.
En we zullen dar zeer concreet
doen, door u uit re nodigen in de

nieuwe Punto Een auto die \I in

een ruime, lichte en rustige reis-

omgeving ontvangt. Dat op zich

zou al voldoende zijn, 111a:11" wij

g;Ji.ln nog een stap verder. We

bezorgen 1I een breed seala ,';111

vcnmttlge en praktische details

die u eerder in een luxe limousi-

ne zou verwachten. vlooic woor-

den, zegt Uf~Oké. laar dan de fei-

ten u overtuigen.

Neem plaats achter het stuur cn

maal, kennis met de Dualdrivc'"

elektrische stuurbdr:lchtiging.

t\lct deze voorziening kunt u

zich moeiteloos door het drukke

vcrkeer bewegen en is parkeren

kinderspel. Het is u misschien

nog niet opgevallen, 111<1([r de

eerste stap om het leven makke-

lijleer te rnaken i!" inmiddels

gezel.



VOOR WIE GRAAG
COMFORTABEL REIST.

Neem plaats in de Fiat Palio
Weekend en kijk eens rond. Het
ruime, lichte en smaakvol inge-
richte interieur biedt comfortabel

plaats aan maximaal vijf personen.
In de Fiat Palio Weekend is

plaats voor alles en iedereen. Een
ideale auto om met het gezin op

stap te gaan. Maar ook om uw
vrienden gastvrij te onthalen. Zijn
Jeugdige en dynamische karakter
nodigt uit om van hel leven te ge,
nieten en nieuwe horizonten te
verkennen.

De bagageruimte wordt veilig
afgeschermd door een stevige drie,
delige hoedenplank. Het cornparti-



ter harte neemt. Het front wordt
gedomineerd door smalle, horizon-
taal doorlopende koplampunits.
Samen met de lage neus en de
sterk hellende motorkap geven ze
de auto een extra dynamisch ac-
cent.

Het achteraanzicht wordt be-
paald door de ruim bemeten ach-

terklep die tot in het dak door-
loopt. De bumper is in de onder-
rand van de achterklep verwerkt,
wat een lage laaddrempel geeft.
Hiermee illustreert de Fiat Palio
Weekend dat elegantie en functio-
naliteit prima kunnen samengaan.

Met de Fiat Palio Weekend
doet een verfrissend nieuwe sta-

tienwagon zijn intrede. Een auto
die aan de wensen van actieve en
dynamische mensen over de hele
wereld tegemoet komt. Een brui-
sende en avontuurlijke stationwa-
gon die past bij uw levensstijl.



FIAT PUNTO
TECHNISCHE GEGEVENS
STANDAARDUITRUSTING EN EXTRA'S
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TECHNISCHE GEGEVENS

tMOTOR
,\:1nt:11 cilinders, plaatsing motor
Boring x slag (nun)
Clltndertnhoud (cnr')
Cornpressicvcrhoudmg
Max. vcrmogen in kW (pk) hij I/min
Max. koppel in Nm bij t/min
Distributie

Bruudstoitoevocr

Ontsteking

tTRANSMISSIE
Aandrijving
Bediening vnn koppeling
Versnellingsbak. ovcrbr.vcrhoudtngcu.

I" versnelling
2'- vcrsnclltng
Je versnelling
4" versnelling
5" versnelling
6" versnelling
ie versnelling
Achteruit

Eindreductie (aantal tanden pi~nolJ!kroollwiel)

tSTUURINRICHTING
Type

Draaicirkel (m)

REMMEN(5 = Schllfremmen); T= Trommelremmen)
Diameter voorremmen (111111)

Diameter ncluerrennnen (111111)

tWIELOPHANGING
Vóór
Achter

tAFMETINGEN
Wielbasis (rum)
Spoorbrcodto.fccg: vóór/achter (uuu)
Lengte (mml
Breedte/hoogte, leeg (nun]
Inhoud bagageruimte \'DA (dnr')

tWIELEN
Banden

tELEKTRISCHE INSTALLATIE(1 2 VI
Capactreu accu (Ah)
Dynamo: max. laadstroomsterkte (A)

tGEWICHTEN - INHOUDEN
Rijklaar gewicht DIK (I,g)
Max. aanhangwagengcwlclu (kg), geremd
Inhoud hrandsroltauk (liter)

tPRESTATIES
Topsnelheid (km/h)
Acceleratie: () -+- 100 km/h (sec.)
verbruik (volgens richtlijn 9JIl.l6lEG): stadsvcrkeer (VlOOkm)

buitenweg (V10IJkm)
~ecombineerd (Vl00 km)

• Lngezonderd 1'1111(0 1.2 S

Punto 1.2 5
Punto 1.2 ELX

-I in lijn, de-ars voorin
70,8 X 7~,9

12·12
(J,S: I

-1-1(W)/5()()11

102/250()
olie

(Sklcppen met
mechanische klcpstorers)

elekrronlsch geregelde
muhipoint-injcctie met

rcrumless brandstofcircuit

elektronische verdelerloze
ontsteking

op voorwtcten
hvdmultsch

.1,909,
2,IS8 :
I,-ISO:
],] 2] ,
0,897 :

J.SIS,]
3,,38 , \ (16155)

Dualdrtve-
elektrische bekrachtiging

10,2 - 10,5 (met bekmchrfgmg)

S 2-10
T 180

Punto 1.2 16v ELX
Punto 1.2 16v HLX

4 in lijn, dwars voorin
70.8 x 78.9

1242
10,6 1

S9 (80) / 500U
114/4000

DOlle
(16 kleppen met

hydraulische klepsroters)
elektronisch geregelde
multipoint-iojecne met

retumless brandstofcircuit

elektronische verdelerloze
ontsteking

op voorwielen
hydraulisch

3,909 •
2,158
1,480,
1,121 :
0,897 :

3,818 , 1
J.438 • 1 (16155)

Dueldrive
elektrische bekrachtiging

10,5

S 257
T 180

Punto 1.2 16v ELX
Speedgear™

-I in lijn, dwars voorin
iO,S X 7R,Y

12-12
10,6: I

59 (80) 15000
114/4000

DOlle
(16 kleppen met

hvdraultschc klepstotcrs}
elektronisch geregelde
mulupclut-injcctie met

retumless brandstofcircuit

elektronische verdelerloze
cmstektng

op voorwlclcu

hvdraultsch
sequentieel
2,-1.1·1: 1
1,-17.1 : 1
0,980: 1
0,742: 1
0,602: 1
0,520: J

automatisch

continu vartabel.
variërend \'1111

2,434 : 1 COt
0,422: 1

2,43-1: 1
-1,647: 1 (17/79)

Dueldrfve
elektrische bekrachugtng

10,5

S 257
TIRO

Onafhankelijke oph:ll1ging \'311 !l!cPhersoll-type mee dwarsgeplaatste onderste wieldraega
Uit twee segmenten opgebouwde rcrsieas met getrokken langsdraaganucn en geprogranu

2-160
JJ981\J92

J800 (J-dcurs) - JSJS (Scdeurs)
1660/1,80

26-1 (ö-dcurs) - 297 (Sdcurs}

\55/80 H IJ T
1651ï0 IUH (ELX)

-10- 50 (met airconditioning)
60 - 85 (met airconditioning)

S,)5 (J-deurs) - BSO(Sdeurs)
1000
4ï

2-160
1J98/lJ92

3800 (ó-deurs) - 3835 (5-deurs)
1660/1480

264 (J-deurs) - 297 (à-deurs)

LICIlnlETALEN VELGEN (IIL\':)
165170 R 1-1 T

185/60 RI4T (HLX)

-11)- 50 (met airconditioning)
60 - 85 (met airconditioning)

H95 (J-deurs) - 91(J (Sdeurs)

1000
4ï

20.160
1.l9R/I 392

J800 (.1-dcurs) - 38.15 (S-dcurs)
1660/"80

2()4 (.1-dcurs) - 297 (S-deurs)

165170 R 14 T

40 - ."0 (met airconditioning)
60 - 85 (met airconditioning)

9J5 (J-dl.!llt"SJ - 950 (Sdeurs)
1000
47

J5S 172 165
tq,J 11,4 12,6
7,J 7,6 oS.-1
4,8 5,0 5,5
S,7 6,0 6,5



Punto SPORTING

4 in lijn, dwars voorin
70,S X 7H,9

1242
1O.u.l

59 (SO) 150(Hl
114/40()O

DOlle:
(Iókleppen met

hydraulische klepsrotcrs)
clcktrontsch geregelde
muhipcim-injccnc met

rerurnless brandslofcircuit

elektronische vcrdelerloze
ontsteking

op voorwielen
hydraulisch

.1,5-15: 1
2,15H: I
1,4HO 1
1,121' 1
0,921 : 1
0,766 • 1

3,SI8. I
4,071 : 1 (14/57)

Dualdrtve
elektrische bekrachtiging

10,5

S 257
T 180

Punto
SPORTING Speedgear™

4 in lijn, dwars voorin
7n.H x 7H,9

1242
10,6, I

59 (SO) / 511011
11.,1/ ...10(\0

DOlle:
( 16 kleppen 111ct

hvdmultsche klepstorers)
elektronisch geregelde
mulüpotnt-lnjecüe met

rcturnlcss brandstofcircuit

elektronische vcrdelerloze
ontsteking

op vccrwlclcn
hydraulisch

sequentieel auromansch
2,4.14 : 1
1,715 1

1,277: 1
l.U.l \ ' 1
0,IH8: !
(U07 : 1
0,602, I

2.434 , I
4,64i, I (171ï9)

continu variahel.
variërend van
2,-LH : 1 tot

0,422: j

Dualdrtve
elektrische bekrachtiging

10,5

S257
T 180

Punto HGT

4 in lijn, dwars voorin
82,0 x 82,7

17.,17
10,.J. I

96 (1.10) / 6.J00
164 1 430n

DOlle
(16 kleppen met

hvdrauhschc klcpsroters)
elektronisch geregelde
multipolnt-injectie met

remrnless brandstofcircuit

elektronische verdelerloze
ontsteking

op voorwielen
hydraulisch

3,909 :
2,23S :
1,520 :
1.156 :
0,872 :

3,909.1
J,867. I (15/58)

Dualdrlvc
elektrische bckrnohtiginé

\0.5

met ABS en TCS
S 257 (gcvcnulccrd)

S 240

Punto 1.9 D S

4 in lijn, dwars voorin
H2,0 x 90,4

1910
22,6: 1

4·1 (6lI) / 4500
l1H/2250

Olle:
(H kleppen met

mechanische klepstorcrs)
indirecte inspuiting met

elektronisch
gestuurde brandstofpomp

door compressie

op voorwielen
hvdmultsch

3,909. I
2,2J8 : 1
1,520: 1
l,lS6'1
0,946: 1

3,909.1
3,053.1(19/58)

Daaldrive
elektrische bekrachtiging

\0,5

t:l257
T 180

Punto 1.9 JTD ELX

4 in lijn, dwars voorin
1'2,0 X 90,4

J910
lH,·15: J

59 (HU) / JOOl)
106/1500

olie
(H kleppee met

mechanische klepstorcrs)
elektronisch gestuurde directe

inspuiting van het Uni.let
'common mil' type met turbo

en intercooler
door compressie

op voorwielen
hvdraultsch

.\,9m:
2,2.11\ .
1,44·1 •
1,029 :
0.767.

J,909. I
2.1'60 : I (20/57)

Dunldrtve
elektrische hel\Tachti~ing

JO,5

S 257 (écvcnttlccrd)
Tl80

bevestigd aan subframe, telcscoopschckdcmpcrs, schroefveren en smblllsatorsrang
vervonuuarc ophangrubbers. Gescheiden gcmenteerde schroefveren en telescoopschokdempers.

2460
141011.199

3800
16611/1480

264

LlCIIDIETALEi\ \'EI,CiE:\
1BS/55 RI:; 11

2-160
14 IOll 399

J.sOO
1660/J.J.80

264

LlCllnIETAL8:'\ \'ELGE\'
IS5/55 R 1511

2460
1410/1397

3800
1660/14811

26.,1

LlCllnIET.\LEX \'ELGEN
185/55 R 15 v

246(1
1-1-02/1J95

.1800 (3-deurs) - 3835 (Sdeurs)
1660/1480

264 (3-deurs) - 297 (Scdeurs)

165no R 1-1T

2·lüO
l-I02/1J9,'i

31400 (.1-dclIrs) - 3835 (5-deurs)
1660/1480

264 (è-dcurs) - 297 (5-dcurs)

185/60 R 14 11

40 - 50 (met airconditioning) 40 - 50 (met nircondluontng) 50 48 48
6(1- 8S (met alrcondttlonlng) (jO- S5 (met airconditioning) 100 65 - 85 (met airconditioning) 65 -100 [met airconditioning)

9,15 ()J5 1015 995 (.l-dcllrs)- 1010 (5-deurs) IO.!5 (J-t!ellrs) - ](UII (Sdeurs)
10110 11100 I()OO 1000 IlO\)
4i 4i 4i 49 49

172 165 205 155 170
IO,lJ 12,J S.U 15,0 12.2
7,6 H,7 11,s 7,2 u,6
:;.0 5.6 6A 4,8 -1,0
6.0 6,7 B,.l 5,7 -1,9



STANDAARDUITRUSTING EN EXTRA'S

tEXTERIEUR
Afsluitbare rnukvuldop
'!\\'I.!I.: huitenspiegels
Solart'lus wamncwerend glas
Polv-elltpttsche koplampen
Bumpers in carrosscncklcur met zwarte SIQOISlrips
In koplampen gcïnlcgr<.!crde 111ist1:l111pel1

Elcktr. verstel- en verwannbnrc huitenspiegels in cru-r.kleur
Zijski rts
Lichtmeruien sportvelgen met 185/55 R 15 v-banden
Lichtmetalen velgen met bredere banden (IHS/60 RI-lil)
Stootstrips op cnrrosscrtcflunkcn
Metallic lak
Elektrisch bediend zonnedak
Achterspoiler

UHli1Il
Lineaccessori

tiNTERlEUR
Make-up spiegel op zonnoklep :1;111p;lssagierszijdo:.:
Uitklapbare nchtcrztjrutren (J-dcul"s)
Poslttcgehcugcu \'001' kantcl/schuumcoh. \':111 voorstoelen l-J-deurs)
Muntenhouder en houder voor credit cards
Handgrepen. vóór
'l'wecklcung dashboard
Mtddenconsolc met bekerhouders
In het dashboard geïntegreerde middenconsole met bekerhouders
In twee delen nccrklnpbnrc nclucrbank (-10/60)
Handgrepen. achter
Opbergtas op rugleuning van pnssaéicrsstocl
Opbergvakken op porti erpnuelcn, vóór
Opbergvakken op portierpanelen. achter (S-deurs)
In hoogte verstelhare dichte hoofdsteunen op voorstoelen
Opbergvak onder pcssngtcrsstoel
Make-up spiegel op zonneklep aan besruurdersztjdc
Stuurwiel, versncllfngspookknop en instrumenten in sportieve stijl
Sportstoelen en dynamische bekleding
Dashboard met nlumtntumklcurlgc lijsten
In hoogte vcrstelbaar stuurwiel
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met regelbare lendensteun
Stuurwiel, versnclltngspookknop en -hoes uitgevoerd in leer

UHOB
Lineaccessori

.21.' uudto-tnbouwrufnuo ter \'er.'nngin!1. vnn de bekerhouder

FUNCTIONELE/ ELEKTRISCHEVOORZIENINGEN
Elektr. bed, voorste zijruiten en cenu. porttervergrendeling
Mogelijkheid 0111 de elektrische rutthcdtcning tor Z minuren
11:1het afzetten van het COl1l1lCt te activeren
"Fellow-me-home" verhchungssvstcem
lnterteurvcrltcbttng me! vertraagde uitschakeling
Fiat CODE-startblokkering
verwarmings- en vemilatlesvsrecm met reotrculanefuncue
Achterruit mee wts-óvasinstnllattc en
ingebouwd \'crwtlnningselcme!1t

Punto
S

Punto
EU

Punto
HU

Punto
SPORTING

Punto
HGT

o o

15" J5"

o o
o

o
o

o
o

o
o

Abarth carrosscricscr": speciale voor- en achterbumper: spoiler op achterklep,
zijslür1,"',6J x IS" ltclumctalen velgen

~ roor zowel ,\. Hls ~·deur~ \'e",i<:~ Alk artikelen kunnen nfzondcrhjk worden he~h:kl en zijn \'erkri.lJ!hnólf
\',,,,'r iedere Ilu",tcluÎln",rinl!

•

o
o

O( t 2!

O( t 2!

Sportsct": Sparee s!O('I('1\ {niet combtneerbnar mei zij,lirhags) + hijpassende
hoes voer nclucrbank, sportpedalen + voetsteun. dorpellijsten. mCI leer bekleed
stuurwiel, vcrsuclltngspookknop in leer of aluminium, vcn.nclltugspookconsolc
in aluuünlum. houdremhefboom met speciale greep
'". vllc nrttkclcu kunnen afzonclcrlijk worden besteld en zijn \·erkrijgh:l:u' 1'001' iedere
modcluttvocnué.
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