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YILA DAMGASINI VURAN  
10 NUMARA DOBLÒ
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10 NUMARA FIAT ÖYKÜSÜ 

Sevgili 10 Numara Fiat’lılar,
10 Numara Fiat ailesine hepiniz 
hoş geldiniz! 

Fiat’ın 10 numara ticari araç 
kullanıcıları olan sizler için 
hazırladığımız dergimizin 
ilk sayısını takdim etmekten 
mutluluk duyuyoruz. 
Aylarca süren yoğun 
çalışmaların sonucunda ticari 
araç kullanıcılarının yaşam 
biçimlerini, ihtiyaçlarını ve 
taleplerini araştırarak sizlere 
hem araçlarınızda hem de 
özel hayatlarınızda daha iyi 
bir deneyim sunabilmek için 
10 Numara Fiat Programı’nı 
oluşturduk. Bu 
programla birlikte Fiat’ın 10 
Numara kullanıcıları olan 
sizlerin talepleri doğrultusunda 
ayrıcalıklar ve avantajlar 
sağlıyoruz. 
Programımızın üzerinde 
durmaksızın çalışmaya devam 
ediyor, her geçen gün daha da 
geliştiriyoruz. 
10 Numara Fiat’ın en son 
haberlerini sizlerle paylaşmak 
ve sizlere 10 numara bir 
deneyim sunabilmek için bu 
dergiyi hazırladık. 

Böylece sadece 10 Numara  
Fiat’lılara özel kampanya 
ve indirimlerden haberdar 
olabilecek, günlük hayatınızla 
ve aracınızla ilgili her türlü 
bilgiye ve avantaja sahip 
olabileceksiniz.
Dergimizde 10 Numara Fiat’ın 
ayrıcalıklı dünyasının yanı sıra, 
araç kullanımınızla ilgili de pek 
çok faydalı bilgi bulabilirsiniz. 
İlk sayımızda Doblò’nun en 
yeni modeli hakkında bir 
kapak konusu işliyoruz. Bunun 
yanında araç kullanımıyla 
ilgili faydalı bilgiler, seyahat 
tavsiyeleri, araç aksesuarları ve 
10 Numara Fiat 
kampanyaları gibi birçok 
konuya da yer verdik. Böylece 
sizlere hem aracınızla hem 
de günlük yaşamınızla ilgili 
kapsamlı bir hizmet sunmayı 
amaçladık.
Sizlere sevdiklerinizle birlikte 
sağlık, huzur ve mutluluk dolu 
bir yıl diliyor, hepinizi gönülden 
selamlıyoruz. 
Nice sayılarda buluşmak 
dileğiyle,

İÇİNDEKİLER MERHABA
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HABERLER

TOFAŞ’TAN TARİHİ ADIM:  DOBLÒ’NUN
“OTOMOTİVİN ANAVATANI OLAN ABD”YE İHRACATI BAŞLADI.

Türk otomotiv sanayisinde önemli 
bir başarıya daha imza atan Tofaş, 
Türkiye’nin küresel ticari araç üretim üssü 
haline gelmesinde kilit rol üstlenen Doblò 
modelinin ABD ve Kanada’ya ihracatına 
başladı. Tofaş’ta geliştirilip üretilen 
Doblò Amerika modeli; Tofaş’ın Bursa 
Fabrikası’nda 3 Aralık 2014 tarihinde 
yapılan törenle uğurlandı. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi,Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
Koç Holding, Fiat-Chrysler Automobiles 
ve Tofaş üst düzey yöneticileri ile çok 
sayıda davetlinin hazır bulunduğu  törenle 
Kuzey Amerika’ya yolcu edilen Fiat 
Doblò, Amerika’da “Ram” markası altında 
“ProMaster City” ismiyle satışa sunulacak.  

YENİ NESİL FIAT DOBLÒ DÜNYA 
SAHNESİNDE!

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen 
ve 2015 yılının ilk çeyreğinde Avrupa ile 
birlikte Türkiye’de satışa sunulacak olan 
Yeni Nesil Fiat Doblò,  65. IAA Hannover 
Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı’nda 
ilk kez dünya kamuoyunun beğenisine 
sunuldu. İşlevselliği, taşıma kapasitesi, 
düşük yakıt tüketimi ve işletme maliyetleri 
bakımından sınıfında liderliğini daha 
da güçlendirecek olan Yeni Nesil Fiat 
Doblò, 2015 yılı ilk çeyreğinde Türkiye 
pazarındaki yerini alıyor. 

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA 2014 YILININ LİDERİ FIAT!

Türkiye otomotiv sektöründe 2014 yılında Hafif Ticari Araç pazarının en çok tercih edilen 
markası Fiat oldu. Tofaş çatısı altındaki Fiat, 2014 yılında hafif ticari araç segmentinde toplamda 
49.586 adetlik satış ve %27,49’luk pazar payına ulaşarak pazarın lideri olmayı başardı. Fiat 
bu başarısını, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) satış ve iletişim dalında başarılı 
marka ve çalışmalarını ödüllendirmek için düzenlediği “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2014 
Gladyatörleri”nde de taçlandırırken, 2014 yılının “En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası” 
ödülüne layık görüldü. Ödülü Tofaş ailesi adına Tofaş CEO’su Kamil Başaran teslim aldı.   

2000 – 100.000 Doblò’nun 90.000’ini 43 ayrı ülkeye ihraç ettik. 
2002 – Fabrikamızın 32. Yılında 200.000’inci Doblò’yu da ihraç ederek ikinci kez ihracat 
şampiyonu olduk. 
2005 – Değişimden korkmayıp, çağa ayak uydurarak Yeni Fiat Doblò’yu piyasaya sürdük.
2006 – Yılın Ticari Aracı Ödülü’nü aldık ve yılın satış rekorunu kırdık.
2010 – Yeni Fiat Doblò’yu Türkiye yollarına çıkardık. 1 milyonuncu Doblò’yu ürettik.
2011 – Fiat Doblò “Yılın En İyi Hafif Ticari Aracı” seçildi. 
2012 – 64. Hannover Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı’nda Yeni Fiat Doblò “XL” versiyonu dünya 
lansmanı gerçekleştirildi.
2013 – Fiat, GreenFleet ödülleri kapsamında “Yılın Hafif Ticari Araç Üreticisi” ödülüne layık 
görüldü.
2014 – Fiat Doblò’nun Cargo modeli, otomotiv sektöründe kara-nakil araçları kategorisinin en 
önemli ödülü kabul edilen “Motor Transport Awards 2014” kapsamında “Yılın Filo Van”ı kategorisinde 
büyük ödülü kazandı. Aynı yıl, Fiat, “En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası” seçildi.
2015 - Yeni Nesil Fiat Doblò’yu ürettik. 

DOBLÒ’NUN 15 YILI
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KAMPANYALAR

Sadece 10 Numara Fiat’lılara özel bu avantajla, 
Doblò ve Fiorino modellerinde; +50.000 km 
garantisi 699 TL yerine 349 TL’ye, +150.000 km 
garantisi ise 899 TL yerine sadece 449 TL’ye 
geliyor. 

Koctas.com.tr’de 10 Numara Fiat’lıya özel 
250 TL’lik alışverişte anında 25 TL indirim.

%50’li indirim ile birlikte 10 Numara Fiat’lılar 
“Detaylı Dış Temizlik ve Boya Koruma” 
hizmetinden sadece 130 TL + KDV avantajıyla 
yararlanıyor.

Aygaz ev tüpü alan 10 Numara Fiat’lılar 
10 TL indirim fırsatını yakalıyor. 

10 Numara Fiat’lılar Tatil.com ile 
organize ettikleri seyahatlerde ekstra 
%5 indirim kazanıyor. 

10 Numara Fiat’lılar Baklavacı 
Güllüoğlu M.Nejat Güllü şubelerinde 
ve www.gulluoglusiparis.com online 
alışveriş sitesinde tüm ürünlerde 
geçerli %10 indirim kazanıyor. 

En güncel kampanyalar için www.10numarafiat.com 
adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

10 NUMARA FIAT programı kapsamında sunulan avantaj ve indirimlerden 

yararlanabilmek için programa bir kez kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt için cep 

telefonunuzdan ONNUMARA yazıp aralarda birer boşluk bırakarak şasi numaranızın 

son 8 hanesini, adınızı ve soyadınızı yazıp 5360’a kısa mesaj göndermeniz yeterlidir.

KAMPANYA KATILIMI

Aylık elektrik faturası 150 -7500 TL 
arasında olan 10 Numara Fiat’lılar,  
Age Enerji’den %10 indirim fırsatı 
avantajından yararlanıyor.İster mevcut Fiat’ınızı yenileyin, ister ikinci ya 

da üçüncü Fiat’ınızı almak isteyin, 10 Numara 
Fiat’lıysanız şimdi tüm kampanyaların üstüne 
yeni ticari araç alımlarında 1.000 TL’ye kadar Fiat 
Kasko Bizden!

Orijinal bagaj ölçülerinde olup, araca %100 
uyumlu ve montaj derdi olmayan, modele özel 
logolu bagaj koruma havuzu, Doblò & Fiorino 
sahibi 10 Numara Fiat’lılara 150 TL yerine 110 
TL. Bu kontra kaçmaz! 

AİLENİN YENİ ÜYESINE 1000 TL’YE KADAR 
‘‘FIAT KASKO’’ BİZDEN!

10 NUMARA FIAT’LILARA 10 NUMARA 
UZATMA GOLÜ!

10 NUMARA BAGAJLARA EN 
SAĞLAM ASİST

10 NUMARA FIAT’LILARA 10 NUMARA 
TEMİZLİK

10 NUMARA FIAT’LIYA ELEKTRİK FATURASINDA %10 İNDİRİM!

TATIL.COM’DA EKSTRA % 5 İNDİRİM FIRSATI

TAKIMIN TATLILARI BİZDEN!

10 NUMARA FIAT’LILAR TAM GAZ SAHAYA!

10 NUMARA FIAT’LILARA 10 NUMARA 
KOÇTAŞ FIRSATI!
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10 NUMARA FIAT’IN ÖYKÜSÜ

10 NUMARA
FIAT’IN ÖYKÜSÜ
Fiat olarak siz 10 Numara kullanıcılarımız için hazırladığımız 10 Numara Fiat programı 
sizlerden gelen yardımlar ve uzun çalışmalar sonucu ortaya çıktı.

Fiat ailesi olarak 2014’ün 
Mart-Nisan aylarında 60 Fiat 
ticari araç kullanıcısıyla yeni bir 
araştırma metodu kullanarak 
bir çalışma yürüttük. Bu yoğun 
çalışmanın sonunda araç 
kullanıcılarımızı daha yakından 
tanıyıp sizlerin istek ve 
taleplerini karşılamaya yönelik 
10 Numara Fiat adını verdiğimiz 
harika bir projeye imza attık. 
Yürüttüğümüz çalışmada toplam 
2000 ticari araç kullanıcısıyla 
anket yaptık ve bunlardan 60 
kişiyle bir çalışma yürüttük. Bu 
çalışmayla ticari araç sahibi 

kullanıcılarımızın günlük 
hayatlarındaki rutinlerini ve 
ihtiyaçlarını saptayarak, onlara 
daha rahat bir yaşam sunmak 
için çalışmalara başladık.
Elde edilen verileri proje 
odamızda bir araya getirip, 
üzerlerinde 1946 saat süren 
yoğun bir çalışma yürüttük.
Yürüttüğümüz proje sonucunda 
10 Numara Fiat adını 
verdiğimiz, Fiat ticari araç 
kullanıcılarına özel ayrıcalıklar 
sağlayan ve kullanıcıların 
hayatlarını büyük ölçüde 
kolaylaştıracak bir program 

ortaya çıktı. 
Bu programla birlikte 10 
Numara Fiat üyeleri kendilerine 
sunulan ayrıcalıklı 
hizmetlerden yararlanabiliyor ve 
birçok servisten ve 
markadan indirimli olarak 
faydalanabiliyorlar. 
Proje üzerinde her gün 
çalışmaya devam ediyor, 
sizlerin değerli katılımlarıyla 
ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap 
veren yeni kampanyalar ve 
servislerle bu takımı 
büyütmeye devam ediyoruz.
 

FIAT’LA HAYATINIZI PAYLAŞIN
Fiat ticari aracınızla geçen her bir günün sizler için ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Sizlerin 
de bu heyacanını paylaşmak isteriz. Hayatınızdaki Fiat’ı bizlerle paylaşırsanız, bizde tüm Türkiye ile 
paylaşmak için bu sayfalarımızda yer vereceğiz. Bizlerle hikayenizi paylaşmak için  
info@10numarafiat.com adresine paylaşımlarınızı ve fotoğraflarınızı iletebilirsiniz.

10 Numara Fiat Proje Odası

10 Numara Fiat’lılar bizlerle 
kahvaltılarını paylaştılar.

Heyacanlarına ortak ettiler.

Fiat’larıyla uzaklara giderken bizleri 
unutmadılar.

Sofralarında bizleri de 
unutmadılar. 

Gündelik alışkanlıklarını 
bizim için fotoğrafladılar.



12 | 10 Numara Fiat 10 Numara Fiat | 13

MODİFİKASYON

OTOMOTİVDE 
MODİFİKASYON VE 
TRANSFORMASYON

Otomotivde modifikasyon 
terimi fabrikadan çıktığı orjinal 
haline göre değişiklik yapılmış 
araçlar için kullanılmaktadır. 
Kullanıcı profiline bağlı olarak, 
müşteriler araçlarında zevk 
ve beklentileri doğrultusunda 
fabrika üretimine göre 
standart olarak kabul edilen 
araçlarını kişiselleştirmek için 
değişiklikler yapabilmektedirler. 
Bu değişiklikler aracın gövde 
ve karoseri gibi estetik 
parçalarında yapılabildiği 
gibi motor, vites kutusu, 
süspansiyon ve hatta fren 
sistemlerinde performans artışı 
için yapılabilmektedir. 

Bu değişikliklerin başlıcaları 
lastiklerin ve jantların daha 
büyük ve geniş olanlarıyla 
değiştirilmesi, araç süspansiyon 
yaylarının ve amortisörlerinin 
değiştirilerek alçaltılması, 
torsiyon barının değiştirilmesi, 
egzoz sesinin daha vurgulu 
olması için gaz akışını 
artırılması, aracın içinde 
estetiksel değişiklikler (koltuklar, 
direksiyon simidi, vites topuzu 
ve pedal grubu) ve aynı 
zamanda güçlendirilmiş bir 
müzik sistemi ve benzerlerini 
kapsayabilmektedir. Ancak tüm 
bu değişikliklerin hem 
homologasyon hem de diğer 

yasal mevzuatları karşıladığının 
ve başta güvenlik olmak 
üzere çevresel etkilerinin de 
uygunluğunun tescil edilmiş 
olması önemlidir. Örneğin; 
aracın motorunda güç artışı için 
yapılacak bir değişiklik, aracın  
yakıt sarfiyatını artırarak egzoz 
emisyonuna olumsuz bir etki 
yaratacaktır. Aynı şekilde aracın 
motor kaputu veya tamponunda 
yapılacak bir değişiklik 
çarpışmalarda başta yaya 
güvenliği olmak üzere sürücü 
ve yolcu güvenliğini de tehlike 
altına atabilmektedir.

Bu yüzden otomotiv üreticileri 
“standart otomobil”den farklı 
bir beklentisi olan müşterinin 
performans beklentisini 
karşılayacak özel değişiklikleri 
içerecek hem de tüm yasal 
mevzuatları ve zorunlulukları 
karşılayacak özel tasarım 
araçlar ve modifikasyon kitleri 
üretmektedir. FCA içerisinde 
yer alan Abarth markası da 
grubun modifikasyon amaçlı 
kurmuş olduğu özgün bir 
markadır. Kapsamında yer 
alan otomobilleri kullanıcıların 
istekleri doğrultusunda 
“standart otomobil” tanımından 
ayrıştıracak değişiklikler 
yaparak üretmekte, hatta 
bununla da yetinmeyip farklı 
istek ve beğeniler için üretici 
onaylı modifikasyon kitlerini de 
müşterilerine sunmaktadır.
Ticari araç grubunda 

modifikasyon kapsamında 
yapılan değişiklikler daha 
çok transformasyon 
olarak tanımlanmaktadır. 
Bu kapsamda tıpkı 
modifikasyonda olduğu gibi 
üretici onaylı tasarımları 
üzerine kurulan bir seri 
değişikliğin ve hatta ilavelerin 
yer aldığı ürün tanımlarıyla 
müşterinin ticari alanda 
daha kullanışlı ve ihtiyaçları 
karşılayan yepyeni bir ürün 
ortaya çıkmaktadır. Burada 
modifikasyonda olduğu gibi 
öne çıkan ve dikkat edilmesi 
gereken noktalar araç üzerinde 
yapılan transformasyon 
amaçlı bu değişikliklerin 
başta sürücü, yolcu ve yaya 
güvenliği olmak üzere, çevre 
sağlığına ve yakıt tüketimine 
olumsuz etkiler yaratabilme 
riskidir. Bu sebepten dolayı bu 

tip transformasyon yapılmış 
araçların üretici güvencesi 
altında bu işlemlerin yapılmış 
olduğundan ve üreticinin 
ürün garantisi güvencesi 
altında satışının yapılmakta 
olduğundan emin olunmasında 
fayda vardır. Bu kapsamda 
yer alan ürünlerimizden öne 
çıkanlar Yeni Ducato Minibüs 
( 13+1, 16+1, 19+1:Okul )Yeni 
Ducato Kuru Yük (Polyester 
kuru yük: 3850L ve 4200XL ile 
Monopan kuru yük: 3850L ve 
4200XL), Yeni Ducato Frigorifik 
kutu kasa (+4 derece frigorifik 
kutu kasa ve -18 derece 
frigorifik kutu kasa) ile Yeni 
Doblò Pratico ve Yeni Ducato 
Kamyonet (Tek kabin ve çift 
kabin: 2800S, 3250M, 3850L, 
4200XL, 2800DC) sayılabilir.

KUBİLAY DİNÇER  / TOFAŞ Satış Sonrası Teknik Müdürü
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YENİ NESİL DOBLÒ

YILA DAMGASINI VURAN 
10 NUMARA YENİ NESİL DOBLÒ

2015’in en gözde aracı olan Yeni Nesil Doblò; dinamik, modern ve sportif yapısıyla yeniliği  
eskimeyen kaliteyle birleştiriyor.  Hem hafta içi hem de hafta sonunda, haftanın 7 günü aktif olarak 
kullanılması için tasarlanan Yeni Nesil Doblò, dinamik aileler için mükemmel bir kullanım sunuyor. 
Doblò’nun bu yeni modeli Şubat ayından itibaren Fiat showroom’larında yerini alacak.

14 | 10 Numara Fiat 10 Numara Fiat | 15
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Hem dış hem de iç görünümü tamamıyla 
değiştirilen Yeni Nesil Doblò, tasarımıyla son 
derece göz alıcı bir görünüme sahip. Bu yeni 
tasarımıyla da kullanıcılarına bambaşka bir 
dinamizm ve kullanım rahatlığı sunuyor. 

Yepyeni Tasarım
Hem dış hem de iç görünümü 
tamamıyla değiştirilen Yeni 
Nesil Doblò, tasarımıyla son 
derece göz alıcı bir görünüme 
sahip. Bu yeni tasarımıyla da 
kullanıcılarına bambaşka bir 
dinamizm ve kullanım rahatlığı 
sunuyor. 
Yeni Nesil Doblò’nun ön ve 
arka kısımlarının tasarımı 
tamamen yenilenerek daha 
modern ve özgün bir görünüm 
kazandı. Yepyeni tampon 
tasarımı ve aerodinamik 
kaportasıyla zengin bir 
görünüme sahip olan modelin, 
arka kapısının dizaynı da 
bu modern tasarıma uyumlu 
biçimde değiştirildi. Yeni 
Nesil Doblò’nun 16”lik alaşım 
jantları da havalı ve modern 
görünümü bir üst seviyeye 
taşıyacak şekilde tasarlandı.
Bunun yanı sıra iç kısmı 
tamamen değiştirilen Yeni 
Nesil Doblò, koltuk ve 
panellerdeki farklı renk ve 
materyal seçenekleriyle 
de kişisel zevklere göre 
değiştirebilme olanağı sağlıyor. 
Ergonomik bir tasarıma sahip 
olan ön paneli, koltuk ve kapı 
paneliyle uyum sağlayacak 
renk ve biçimde dizayn 
edildi. Direksiyonunda da 
bu yeni tasarımdan payını 
alan modelin, sürücünün 
ihtiyacı olan bütün bilgilere 
erişebileceği gösterge panosu 
da daha şık bir tasarımla 
şekillendirildi. Elektrikli katlanır 

yan aynalar ise hayatınızı daha 
da kolaylaştıracak. Böylece 
kısıtlı geçiş imkanı olan yollarda 
sürüş yaparken veya aracınızı 
dar yollara park ederken, 
Yeni Nesil Doblò’nun sunmuş 
olduğu bu konfor hayatınızı 
kolaylaştıracak.

Geliştirilmiş Teknoloji
Yeni Nesil Doblò’nun bütün 
teknolojik özellikleri de 
geliştirildi. Standart hava 
yastığı sistemi mevcut olmakla 
birlikte, 5”lik dokunmatik 
ekranlı Uconnect multimedya 
ve entegre navigasyon Premio 
Plus versiyonunda standart 
olarak sunuluyor. Böylece 
kullanıcı dostu bilgi ve eğlence 
sistemi ile yolculuklar çok daha 
konforlu hale getirildi. Yeni 
Nesi Doblò’da bulunan 
navigasyon sistemi ile 
istediğiniz her yere en doğru 
yoldan hızlıca gidebilirsiniz.
Tamamı modern teknolojiye 
ayak uyduracak biçimde 
düzenlenen Yeni Nesil Doblò, 
akıllı çözümlerle donatıldı. Ön 
camın üstündeki bebek izleme 
aynası ile geniş ailelerin de 
ihtiyacına cevap veriyor.

Eskisinden de Güçlü
Her yönüyle yenilenen Yeni 
Nesil Doblò’nun yepyeni 
motoru 1.3 EcoJet ile düşük 
devirlerde yüzde 40 daha hızlı 
hareket edebilme kabiliyetine 
sahip. Üstelik bu yeni motoru 
100 km’de yaktığı 4.4 lt 

tüketimi ile kullanıcısının cebini 
düşünüyor. Performansı arttırılmış 
bu yeni motor aynı zamanda 
düşük CO2 salınımı ile de çevre 
dostu.

En Üst Seviye Konfor
Yeni Nesil Doblò her şeyiyle 
kullanıcıyı el üstünde tutacak 
şekilde tasarlandı. Yapılan yeni 
tasarımla iç mekan kullanımını 
maksimuma çıkaran Cargo 
modellerinde ön koltuk istendiğinde 
masaya dönüştürülebiliyor. Binek 
modellerinde ikinci ve üçüncü 
sıradaki koltuklar ise rahatlıkla 
katlanabiliyor veya tamamen 
çıkartılıp kocaman bir alana 
dönüştürülebiliyor. 

Yol Tutuşun Kralı
Yeni Nesil Doblò yol tutuşta da 
önceki modellerin üstünde bir 
performans sergiliyor. Sadece 
bu modele özel güçlendirilmiş 
süspansiyon sistemiyle yol ve 
hava koşulları nasıl olursa olsun 
konforlu bir sürüş deneyimi 
sunuyor. Bunun yanı sıra Yeni 
Nesil Doblò’da vites değiştirme 
ve pedal-hareket etkileşimi de 
büyük ölçüde geliştirildiğinden, 
araç şehrin trafiğiyle daha 
uyumlu biçimde hareket ediyor.

Güvenlikte Ön Safhada
Yeni Nesil Doblò güvenlik 
konusunda da tam teşekküllü 
bir donanıma sahip olma 

özelliğini taşıyor. Kaymayı 
engelleyen ASR sistemi, 
hidrolik HBA fren sistemi ve 
yokuş yukarı kalkış desteği ile 
sürücüyü hiçbir koşulda yarı 
yolda bırakmıyor. 
Bütün bu özellikleriyle 
seyahat keyfini en üst noktaya 
taşıyan Yeni Nesil Doblò, 
hem ailece çıkılan yolculuklar 
için hem de tek kullanım için 
mükemmel bir sürüş deneyimi 
sunuyor. Ferah iç mekanı, 
daha konforlu ve yeni koltuk 
kumaşları daha konforlu 
yeni koltuk kumaşları ve göz 
alıcı yeni dış tasarımı ile 
yolculukları katlanarak artan 
bir keyfe dönüştürüyor. 

Geniş İç Mekan
Yeni Nesil Doblò’nun 
sunduğu diğer bir özellik de, 
kabin içerisinde daha fazla 
saklama alanı bulunması. 
Kabin içinde akıllı biçimde 
dağıtılmış saklama alanı 
ile artık iç mekân genişliği 
ile yükleme kapasitesi 
arasında seçim yapmak 
zorunda kalmayacaksınız.
Muadillerine oranla rekor 
seviyede hizmet veriyor.
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ÖNERİ

Araç kullanımındaki en zorlu aylar olan kış aylarına hazır 
girebilmek için yapılması gerekenlerin başında motor 
soğutma suyunun antifriz miktarını kontrol etmek geliyor. 
Üretici standartlarında belirtilenden farklı oranlarda antifriz 
kullanılması durumunda soğutma suyu donabilir ve bu da 
motor mekaniğinde büyük hasarlara sebep olur. Bunun 
dışında akünün düşen hava sıcaklığına bağlı olarak 
kontrolünün yapılması gerekmektedir. Silecek sularının da 
soğuğa bağlı donmaya karşı dayanıklı sıvıların kullanılması 
gerekmektedir. Ayrıca silecek lastiklerinin kontrol edilmesi, 
yıpranmış olanların değiştirilmesi sürüş güvenliği için 
öncelikli bir işlemdir. Aracın uzun süreli ve yağışlı ortamlarda 
park edilmesi durumunda sileceklerinin kaldırılması 
donmaya bağlı hasar görmesini engelleyecektir. 

ARACINIZI KIŞA HAZIRLAYIN

10 NUMARA
KULLANIM ÖNERİLERİ
Aracınızla geçirdiğiniz zamanı en kaliteli düzeye çıkarmak ve deneyiminizi en iyi hale  
getirmek için size 10 numara kullanım önerileri derledik. 

Yeni lastik alırken ilk dikkat edilmesi gereken nokta, 
araç üreticisinin önerdiği lastik ebadı, serisi ve 
profilinin dışına çıkılmamasıdır. Lastik ebatlarının 
değiştirilmesi aracın kilometre göstergesinin 
hatalı veri göstermesine neden olur. Lastik serisi 
ve profilinin değiştirilmesi lastik yol tutuş ve fren 
performansını değiştirebileceği gibi ESP gibi 
sistemlerin hatalı çalışmasına veya performansının 
düşmesine de sebep olabilir.

YENİ LASTİK ALIRKEN DİKKAT!

- Enjeksiyonlu araçlarda yokuş aşağı inerken 
gaza basılmadığı zamanlarda yakıt tüketiminin 
önüne geçecek cut-off sistemi devreye girmekte 
ve yakıt tüketini azaltmaktadır. Güvenli bir sürüş 
için yokuş aşağı inerken aracın kontağı kesinlikle 
kapatılmamalıdır, bu durum fren performansını 
kötüleştireceği gibi direksiyon sisteminin 
ağırlaşmasına ve bloke olmasına da sebep olabilir. 

- Aracınızın motor performansının ilk günkü değerleri 
sağlayabilmesi için başta yağ ve yağ filtresinin 
düzenli değiştirilmesi olmak üzere aracınızda 
periyodik bakım işlemlerinin belirtilen sürelerde 
yapılmasını sağlayınız. Motor yağı belirlenen 
periyodlarla değişmediğinde, yağ kalınlaşır ve 
kalınlaşan yağ motorun içerisinde yeterli yağlama 
işlemini yapamayacağı için motorun mekanik 
aksamında yıpranmaya sebep olur.

- Su dolu çukurlara girmemeye özen gösterin.  
Bu çukurlardan taşan sular aracınızın fren  
balatalarının ıslanmasına sebep olur ve frenin 
tutunma özelliğini azaltır.

- Kış mevsimindeki en düşük sıcaklıklarda bile 
aracınızı 1-2 dakika rölantide çalıştırmanız yeterli 
olacaktır. Yakıt tasarrufu için aracınızı olduğu yerde 
rölantide ısıtmaya gerek yoktur. Onun yerine motor 
sıcaklığı uygun değer ulaşana kadar ekonomik 
kullanım şekliyle yolda ısıtmayı tercih edin.
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10 NUMARA SEYAHAT

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, 
Anadolu’daki otomotiv mirasına sahip 
çıkmak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin ilk ve 
tek Anadolu Arabaları Müzesi’dir. Umurbey 
Mahallesi’nde bulunan eski ipek fabrikası, 
tarihi Umurbey Hamamı ile yanındaki eski 
Türk evinin de içinde bulunduğu 17 bin 
metrekarelik arazi, Tofaş tarafından restore 
edilerek müzeye dönüştürüldü. Kapılarını 
2002’de açan Tofaş Anadolu Arabaları 
Müzesi kuruluşundan bugüne kadar 450 
bin kişi tarafından ziyaret edildi. Fabrikanın 
ana binası olan müze, ziyaretçilerini 2.600 
yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak, 
Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara 
kadar devam eden tarihi bir yolculuğa 
çıkarıyor.
 
Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi sınırları 
içinde yer alan ve Sanat Galerisi olarak 
hizmet veren Umurbey Hamamı, 13 Mayıs 
2013’ten bu yana Zaman Makineleri 
sergisine ev sahipliği yapıyor. 2008’de 
restorasyonu tamamlanan sanat galerisinde 
ziyaretçileriyle buluşan sergi, Y. Mimar 
Naim Arnas koleksiyonundan çok çeşitli 
dönemlere ait, aralarında 100 yılı aşkın 
modellerin de bulunduğu yaklaşık 1000 
saat, 400 efemera ve 400 saatçi aletini bir 
arada görme imkânı sunuyor. 2013’te Tofaş 
Anadolu Arabaları Müzesi ve Tofaş Sanat 
Galerisi’nde yer alan “Zaman Makineleri” 
sergisini 50 bin kişi ziyaret etti.

DOBLÒ’NUN 
DOĞDUĞU ŞEHİR:
BURSA
Tarihin ve doğanın yüzyıllardır iç içe geçtiği Bursa, ziyaretçilerine dinlenmek ve 
eğlenmek için birçok seçenek sunuyor. Doblò’nun doğduğu bu görkemli şehirde 
yapılabileceklere şöyle bir göz atalım.

BURSA’NIN 10 NUMARALARI

1 10 NUMARA LEZZET: 
 İSKENDER
Bursa’nın en özel lezzeti 
iskenderi yemeden  
seyahatinizi  
sonlandırmayın.

TARİHİN 10 NUMARA ŞEHRİ

2 10 NUMARA MEKAN: 
KOZA HAN
Tarih kokan atmosferiyle 
gerçek ipek kumaşların yer 
aldığı Koza Han, Bursa’nın 
en gözde alışveriş mekanı.

3 10 NUMARA DOĞA: 
AYNALI GÖL
Uludağ’da yer alan  
Aynalı Göl, ziyaretçilerine 
büyülü bir doğa  
manzarası sunuyor.

Bursa’da ziyaret edilmesi 
gereken en önemli 
yerlerin başında Ulu 
Camii yer alıyor. Evliya 
Çelebi’nin Bursa’nın 
Ayasofyası olarak 
adlandırdığı cami önemli 
İslam eserlerine ve 
birbirinden zarif hat sanatı 
şaheserlerine ev sahipliği 
yapıyor.Osmanlı’nın 
ilk padişahları Osman 
Gazi ve Orhan Gazi’nin 
türbeleri ile Bursa’nın her 
yerinden görülebilen Yeşil 
Türbe de gezilebilecek 
10 numara tarihi 
noktalardan. 
Bursa’nın tarihi  
mekanları saymakla  
bitmiyor. Şehirde 
yapılacak kısa bir 
yürüyüşle onlarca tarihi 
cami, türbe ve müzeyle 
karşılaşmak mümkün. 

10 Numara Lezzet: 
İskender

Bursa’ya gidip de 
iskender yemeden 
dönmek olmaz. Nostaljik 
trenin geçtiği Cumhuriyet 
Caddesi’nde Bursa’nın 
en güzel iskender 
mekanlarını bulabilirsiniz. 
Bol tereyağlı ve soslu 
iskenderin tadını 
çıkarmadan şehirden 
ayrılmayın. 

Doğanın 10 Numarası

Bursa’yı diğer kentlerden 
ayıran en önemli 
özelliği de muhteşem 
bir doğal güzelliğe ev 
sahipliği yapması. İster 
Kültürpark’ta ailece piknik 
yapmanın keyfini yaşayın, 
ister Gölyazı köyüne 
gidip göl manzarası ve ev 
yapımı gözleme eşliğinde 
kahvaltının tadını çıkarın. 
Şehir hayatının  

karmaşasından  
uzaklaşmak ve kafa 
dinlemek için gidilebilecek 
bir başka yer de Gölbaşı 
Gölü. 

Alışverişin 10 Numara 
Mekanları

Bursa’da alışverişin en 
gözde mekanı tarihi Koza 
Han’dan başkası değil. 
Başka yerde kolay kolay  
bulamayacağınız Bursa 
ipeğinden şallar ve şehre 
özgü hediyelik eşyalar 
hanın tarihi dokusuyla 
harmanlanıp sunuluyor.
Şehir merkezinde 
bulunan piramit şeklindeki 
alışveriş merkezi de genel  
ihtiyaçlar için  
uğranabilecek yerlerden.  
Görüldüğü üzere  
Bursa’da herkesin 
zevkine hitap eden bir 
şeyler bulmak mümkün. 
Yemekleri, doğal 
güzellikleri ve tarihi ile 
gönülleri fetheden  
Bursa, 10 numara bir 
seyahat için ziyaretçilerini 
bekliyor. 

10 Numara Kültür

Eğer gittiğiniz şehrin 
kültürel mirasına merak 
duyuyorsanız Bursa bu 
konuda da birçok seçenek 
sunuyor. Bu yerlerden biri 
de Bursa Şehir  
Müzesi. Şehrin yüzlerce 
yıllık kültürüne tanıklık 
edebilirsiniz. Bunların 
dışında yer alan, 
çocukların hem öğrenip 
hem eğlenebileceği 
Bursa Bilim Merkezi ve 
Hayvanat Bahçesi de 
Bursa’yı aileyle ziyaret 
edenlerin gidebileceği 
10 numara mekanlardan 
sadece birkaçı.

TOFAŞ BURSA ANADOLU 
ARABALARI MÜZESİ VE 
TOFAŞ SANAT GALERİSİ
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UZMANINA SORUN

UZMANIMIZ

Klimanın ortalama yakıt tüketimine ne kadar etkisi oluyor?

Multijet ile JTD teknolojisi arasındaki 
fark nedir?

Klima sisteminin motordan çektiği yük hava sıcaklığı, nem, araç kabin tipi gibi etkenlere 
göre değişiklik gösterse de klima açıkken yakıt tüketimi ortalama % 5-10 arasında artar. 
Ancak aynı durum klima yerine aracın camlarının açılması durumunda aracın hızına da 
bağlı olarak % 10-20 arasında değişebilmektedir.

Temel olarak bu 2 yakıt sisteminin de çalışma 
mantığı aynıdır. Her iki sistem de cammon rail 
(ortak hat) diye ifade edilen elektronik kontrollü 
yüksek basınçlı püskürtme sistemine sahiptir. 
En önemli fark ise bir çevrimdeki maksimum 
püskürtme sayısının JTD’de 2 iken Multijet’de 8’e 
kadar çıkabilmesidir. Bu fark da motorun verimini 
dolayısıyla gücünü artırırken aynı zamanda 
yakıt tasarrufu sağlayarak egzoz emisyonunu da 
iyileştirmektedir.

Antifriz suyunun donmasını nasıl 
önleyebiliriz?

Motor soğutma sıvısının donmasını 
engellemek için sisteme uygun oranda su ve 
antifriz karışımının konulması gerekmektedir. 
Belirtilen oranın üzerinde antifriz koymak 
bilindiğinin aksine daha erken donmalara 
neden olabilmektedir. Kullanıcı el kitabında 
belirtilen oranlarda antifriz konulması ve 
bunun yapılması öncesinde soğutma suyunun 
içerisindeki oranın ölçümlenmesinin yapılması 
uygun olacaktır.

1969 Ankara doğumlu olan 
Kubilay Dinçer, 1992 yılında 
ODTÜ Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun 
olmuştur. 1994 yılında 
Tofaş Fabrikası’nda üretim 
biriminde göreve 
başlamıştır. Daha sonra 
sırasıyla Ürün Direktörlüğü, 
Kalite Direktörlüğü ve Arge 
Direktörlüğü’nde farklı 
görevlerde çalıştıktan sonra 
2007 yılından beri Satış 
Sonrası Teknik Müdürü 
olarak görev yapmaktadır.

Sorularınızı info@10numarafiat.com 
adresinden bizlere iletebilirsiniz.
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AKSESUARLAR

Yan ve arka basamak aksesuarları, 
basamak işlevinin yanı sıra aracı 
yandan ve arkadan alabileceği 
darbelere karşı koruyor. Parçaların 
montajlarının basit ve zahmetsiz 
olması da ayrı bir avantaj sağlıyor. 
Doblò ve Fiorino sahibi 10 Numara 
Fiat’lıara özel yan ve arka basamak 
aksesuarları %18 indirimle 450 TL’ye 
10 Numara Fiat’lıları bekliyor.

Yan ve Arka Basamak

16” Alaşım
 Jant Takımları

Fiat’ın 16” alaşım jant takımları Fiat’lılara görsel bir şölen sunuyor. 
Doblò ve Fiorino sürücülerine özel olarak tasarlanan jantlar, sürüş 
keyfinin yanında aracın görselliğini de ikiye katlıyor. Doblò ve Fiorino 
sahibi 10 Numara Fiat’lıara özel 16” alaşım jant takımları: Doblò’da 
950 TL yerine 799 TL, Fiorino’da ise 882 TL yerine 750 TL’lik bir 
fırsatla geliyor.

Fiat ticari araçlara özel estetik, fonksiyonel, kişisel ve teknolojik 
aksesuarlar hakkında detaylı bilgiye fiat.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
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ETKİNLİK OYUN - MÜZİK - YEMEK

10 NUMARA FIAT’LILAR  
PİKNİKTE

ARABA 
SAYMACA

10 Numara Fiat ailesi olarak bu sonbahar üç farklı şehirde birbirinden eğlenceli 
piknikler düzenledik. 10 Numara Fiat’lılar ve yakınları güneşin ve doğanın tadını 
çıkarıp neşe dolu bir gün geçirdiler.

Uzun yolculuklarda arabada oynanan  
oyunlar çocuklarla zaman geçirmenin en 
güzel yollarından biri. 

Ankara: 
21 Eylül’de Göl Park Sidelya’da düzenlenen pikniğe 
toplam 550 kişi katılım gösterdi. Doğayla iç içe 
eğlencenin tadını çıkaran Fiat’lılar için 
mükemmel bir gün oldu.

İstanbul: 
12 Ekim’de Bahçeköy Lifepark’ta düzenlediğimiz 
piknikte 363 kişi hem piknik eğlencesinin 
hem de doğanın tadını çıkardı.

İzmir: 
19 Ekim’de Park Symyrna’da düzenlenen etkinlikte  
toplam 466 kişi eğlence ve sürprizlerle dolu bir gün 
geçirdi.

Araba saymaca yolda 
oynanabilecek keyifli ve basit 
oyunlardan biri. Oyuncuların her 
biri yaygın kullanılan birer araba 
rengi seçer.  Oyun iki kişiyle 
oynanıyorsa genelde siyah ve 
beyaz renklerinden biri seçilir. 
Yolda giderken seçilen renkte 

karşılaşılan araba sayısı 20’ye 
ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. 
Sayılan arabaların yalnızca 
içinde bulunulan ve karşı 
şeritten gelen arabalar olması 
gerekiyor. Zamana ve yolların 
kalabalıklığına göre ulaşılan sayı 
oyuna başlamadan değiştirilebilir.

Sandviç Ekmeği
Kaşar Peyniri 
Domates
Salam
Yeşil Biber

Evde hazırlaması son 
derece kolay olan ve 
araçlarda rahatlıkla 
yenebilecek en güzel 
yiyecek leziz bir sandviçten 
başkası değil. Basit ve leziz 
bir sandviç için kaşar peyniri, 
salam, domates ve yeşil 
biberden oluşan muhteşem 
dörtlüyü kullanabilirsiniz. 
Ekstra lezzet katmak 
içinse bir tutam dereotu 
ekleyebilirsiniz.
Sandviçin içeriği 
kişisel zevklere göre 
çeşitlendirilebildiği gibi farklı 
ekmek türleriyle de tatsal 
bir zenginlik yakalanabilir. 
Örneğin bol tahıllı bir 
ekmekle veya çavdar 
ekmeğiyle hazırlanan bir 
sandviç hem lezzet hem 
de besin değeri açısından 
bir öğündeki gereksinimi 
karşılar.

Başarılı oyuncu Ata Demirer, Türk 
sanat müziği albümü hazırladı. 
Taşkın Sabah yönetiminde 
çalışmalarını gerçekleştirdiği 
‘Ata Demirer Alaturka’ adlı 
çalışma, müzikseverlerle buluştu. 
Filmlerinde de sık sık rol gereği 
seslendirdiği şarkılarla müzik 
alanında da beğeni toplayan ünlü 
sanatçı, en sevdiği parçalardan 
derlediği BKM Müzik yapımı 
albümü ile sürpriz bir çalışmaya 
imza attı. Ünlü komedyen, ‘Ata 
Demirer Alaturka’ adını taşıyan 
albümünde birbirinden değerli 
isimlerin parçalarını seslendirdi. 
Aracınızda keyifli bir yolculuk 
yaparken zaman zaman 
hüzünlendirecek, yeri geldiğinde 
ise tempoyu artırıp canlandıracak 
bir albüm olan “Ata Demirer 
Alaturka”, tüm müzik marketlerde 
kolaylıkla bulunabilir.

İÇİNDEKİLER

10 NUMARA  
SANDVİÇ

YAPILIŞI

ATA DEMİRER 
ALATURKA

Etkinliklerden haberdar olmak için iletişim bilgilerinizi 
info@10numarafiat.com adresinden bizlere iletebilirsiniz.
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