
Trim levels and optional equipment may vary according to specific market or legal requirements. All data contained in 
this publication are purely indicative. Fiat may change the models described in this publication at any time for reasons 
of a technical or commercial nature. 

يختلف مستوى التصميم والملحقات ا�ضافية حسب السوق أو حسب الشروط القانونية. كل المعلومات 
الــواردة فــي هــذا الكتيــب هي رمزية. قد تقوم فيــات بتغيير وصف النماذج الواردة في هــذا الكتيب في أي 

وقت @سباٍب تقنية وتجارية.

ضمــان لمــدة ٥ ســنوات أو ١٢٠٫٠٠٠ كلم
5 years warranty or 120,000 km

C A R GO  A N D  Com b i

وكـــومـــبـــــي كـــارجــــــو 
D دوبــلـو o b lò
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عامل ال يعرف الكلل 
في خدمتك.

An indefatigable worker 
at  your service.

 - إصداراتهــا  مــن  اثنيــن  مــع  المثالــي.  زميلــك  هــي  دوبلــو  فيهــا،  التحكــم  ويمكــن  وقويــة  متنوعــة، 
أكثــر  هــو  ومــا  بــك.  الخاصــة  النقــل  احتياجــات  جميــع  ســترضي  أنهــا  المؤكــد  مــن   - وكومبــي  كارجــو 
التشــغيل. تكاليــف  وانخفــاض  الرائــع  ا@داء   Sدائمــ ســيضمن  الــذي   ٤ يــورو  محركهــا  هــو  ذلــك،  مــن 

Versati le, tough and manageable, Doblò is your ideal workmate. With its two versions 

- Cargo and Combi - it is sure to satisfy all your transport needs. What's more, its 

Euro 4 engine wil l  always guarantee bri l l iant performance and low running costs.



أين تقضي يومك؟

Where do you 
spend your day?

ا@شــكال الدائريــة، والمفروشــات ذات الجــودة العاليــة وا@لــوان الجميلــة: محســنة وصوالً إلى أصغــر تفصيل. 
سيارة فيات دوبلو كارجو وفيات دوبلو كومبي ذات مظهر جميل ومن الرائع قضاء الوقت فيها @نها مريحة 
وعملية. مقاعد مريحة، وناقل حركة موجود في وحدة الكونســول المركزي والكثير من مســاحات التخزين: 

كل شيء في متناول اليد. بحيث يمكنك السفر والعمل بأناقة.

Rounded shapes, high-quality upholstery and pleasant colours: refinement right down to the smallest 

detail. The Fiat Doblò Cargo and Fiat Doblò Combi have good looks and are good to spend time in 

because they are cosy, practical and functional. Comfortable seats, gear shift placed on the central 

console and plenty of storage compartments: everything is within reach. So that you can travel and 

work in style. 

أوراق، خرائط، تذاكر السفر، وا	شياء... كلها 
على ماُيرام ومرتبة في رف التخزين العملي 

تحت السقف.

Papers, maps, tickets, objects... all 

nice and tidy on the handy storage 

shelf under the roof. 

Only Manual Transmission is available in the Middle East.

ــط. ــ ــــشــــرق ا@وســ ــدوي فـــقـــط الـــمـــتـــوفـــر فــــي ال ــ ــي ــ ــل الـــحـــركـــة ال ــاقـ نـ

ا	نماط وا	لوان المشرقة للمفروشات تتطابق 
تمام? مع لون هيكل السيارة.

The bright patterns and colours of the 

upholstery perfectly match the colour 

of the bodywork. 
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وهذا هو السبب في أننا نسميها «كارجو» (عربة شحن).

And this is  why we call  it  "Cargo”.  

التحميــل  مقصــورة  الحــظ  الداخــل.  فــي  نظــرة  وألــِق  المنزلــق  الجانبــي  البــاب  أو  الخلفيــة  ا@بــواب  افتــح 
الواسعة. ألِق نظرة فاحصة على سهولة الوصول وعلى ارتفاع منصة التحميل من ا@رض. هل انتهيت؟ اfن 

عرفت السبب.

Open the rear doors or the sliding side door and take a look inside. Observe its generous load 

compartment. Take a good look at the ease of access and the height of the loading platform from 

the ground. Done? Now you know why. 

1.831

4.253

كارجــو دوبلــو 

Doblò Cargo

Dimensions (in mm) ا@بــــــعــــــاد (مـــــم)
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ـــلـــهــا حـــمِّ

Load it  up

ل دوبلو كارجو وسوف تشعر بسعتها االستثنائية. يمكن الوصول إلى مقصورة التحميل من ثالث جهات:  حمِّ
من ا@بواب الجانبية الخلفية غير المتماثلة أو من ا@بواب الجانبية المنزلقة. ا@حمال الثقيلة ليست مشكلة: وزن 
 pالحمولــة (بمــا فــي ذلك الســائق) هو ٧٣٠ إلى ٨٥٠ كجم. وهناك المزيد. تحميل وتفريغ دوبلو كارجو ســهل جد

@ن ارتفاع أرضية التحميل عن ا@رض هو ٥٣٥ ملم فقط.

Load the Doblò Cargo and you will get a feel for its extraordinary capacity. The load compartment can be accessed 

from three sides: from the asymmetric rear wing doors or from the sliding side doors. Heavy loads are not a problem: 

the payload (including the driver) is from 730 to 850 kg. And there's more. Loading and unloading the Doblò Cargo 

is very easy because the loading threshold is only 535 mm from the ground. 

850 kg

Payload up to سعة الحمولة لغاية

٨٥٠ كجم

القياسية
Standard

A  Length 1.680 A الطول

B  Width 1.470 B  العرض  

C  Width between wheel arches 1.200 C العرض بين أقواس العجالت  

D  Height 1.305 D االرتفاع

E  Load threshold 535 E أرضية التحميل
Load compartment 
dimensions (mm)

مقصورة التحميل
اDبعاد (مم)
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+

دوبلو كومبي. اجلس واستمتع بالمنظر

DOBLÒ Combi. Sit back and enjoy the view 

يمكــن التحكم فيها، فســيحة ومبهجة: ســيارة فيات دوبلــو كومبي قوية، وديناميكية ومتنوعــة. مع مقاعدها ا@ربعة 
القابلــة للطــي وســعة صنــدوق الســيارة التي تصــل إلى ثالثة آالف لتــر (مع طي المقاعــد الخلفية لzســفل)، والكثير من 

المقصورات وحامالت التخزين في كل مكان، فهي تمتلك الراحة والعملية التي تتميز بها الشاحنة الصغيرة. 

Manageable, roomy and carefree: Fiat Doblò Combi is tough, dynamic and versatile. With its four folding seats and up to three 

thousand litre boot capacity (with the rear seats folded down), plenty of compartments and storage holders everywhere, it has 

the comfort and handling of a minivan. 

+



EURO

4

ـــــلـــــة بـــــالـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــات مـــــحـــــمَّ

Loaded with responsibilities 

أكثر ا@جزاء أهمية أثناء السير موجودة في مقصورة القيادة ال في مؤخرة السيارة. حفاظS على سالمتك، فإن دوبلو زادت من قوة 
الهيكل بفضل مناطق امتصاص الصدمات، والكابينة مزودة بقضبان جانبية لحماية ا@بواب ضد التسلل. كما تم تركيب مصدات 
مــزودة بقضيــب مــع مناطــق امتصاص الصدمــات. جميع أحزمة ا@مان من نوع الثــالث نقاط كما أن ا@حزمة ا@ماميــة هي أيضS قابلة 
 Sلتعديــل االرتفــاع. نظــام المكابح القرصّية المانعة لالنغالق على العجالت بأربعة أجهزة االستشــعار ونظام توزيع الفرملة إلكتروني

مع وسائد هوائية (للسائق، والركاب وا@بواب الجانبية) ونظام الوقاية من الحرائق، توفر لك راحة البال أثناء السفر والعمل.

The most important goods of all travel in the cab not in the back. For your safety, the Doblò has a reinforced body with 
crumple zones and the cab has anti-intrusion side bars. Bumpers are fitted with a bar with crumple zones. All seat belts are 
three-point type and the front belts are also height-adjustable. The four-sensor ABS braking system with EBD, the airbags 
(driver, passenger and side) and the FPS (Fire Prevention System) offer you peace of mind while you travel and work. 

٨ أسطوانات سعة ١٫٤ لتر
اPزاحة:١٣٦٨  سم ٣

EC الطاقة القصوى: ٥٥ كيلوواط (٧٧ حصان)

عند ٦٠٠٠ دورة في الدقيقة
EC أقصى عزم دوران: ١١٥ نيوتن متر

 (١١٫٧ كغ) في ٣٠٠٠ دورة في الدقيقة
حقن عدة نقاط متتابعة على مراحل،

متكاملة مع اPشعال، نظام منع االرتجاع

1.4 8v
Displacement: 1368 cm3 
EC max power: 77 HP 
at 6000 rpm 
EC max torque: 115 Nm 
(11.7 kgm) at 3000 rpm 
Multipoint sequential phased 
injection, integrated with 
ignition, returnless system
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السالمة

هيكل أمامي ذو مناطق امتصاص الصدمات  •
وحدة دعم الدواسة التي تكبح السيارة في حال التصادم  •

خط التوجيه مع عمود توجيه تلسكوبي وحماية الركبة  •
قضبان حماية ا@بواب ضد التسلل  •

نظام الوقاية من الحرائق  •
بكرة أحزمة المقعد ا@مامي ذات ثالث نقاط قابلة لتعديل االرتفاع   •

أحزمة المقعد الخلفي ذات ثالث نقاط (طراز كومبي فقط)  •
مساند الرأس ا@مامية والخلفية (طراز كومبي فقط)  •

أجهزة  بأربعة   (ABS) ا@ربــعــة  العجالت  على  لالنغالق  مانعة  قرصية  مكابح   •
لالستشعار+ النظام االلكتروني لتوزيع قوة الفرملة (طراز كومبي فقط)

وسائد هوائية للسائق (في كافة الطرازات) وسائد هوائية للركاب(قياسية في   •
كومبي، اختيارية في كارجو) وسائد هوائية جانبية (اختيارية في كافة الطرازات) 

Safety
• Front structure with crumple zones

• Pedal unit support that breaks off in the event of collision

•  Steering line with telescopic steering column and knee protection

• Anti-intrusion bars on cab doors

• FPS fire prevention system

• Three-point height-adjustable reel front seat belts

• Three-point rear seat belts (Combi version)

• Front and rear head restraints (Combi version)

• Four-sensor ABS+EBD (Combi only)

•   Driver airbags (All), Passenger airbag (STD - Combi, 

OPT - Cargo), Side Airbags (OPT - All)

Bright ideas for brilliant performance 

ــق  ــ ــأل ــ ــت ــ ــم ــ ــرة لــــــــــــــaداء ال ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ اDفــــــــكــــــــار ال

The Fiat Doblò is a reliable, thrifty workmate also because of its 1.4 8v petrol engine.

Lively and gradual with Multipoint electronic injection, it delivers a maximum torque of 115 Nm from just 3000 

rpm. This means more relaxed driving, fewer gear shifts, lower component wear and less frequent servicing.

فيات دوبلو شريك يعتمد عليه، كما أنها اقتصادية أيضS بسبب محركها بـ٨ أسطوانات وسعة ١٫٤ الذي يعمل بالبنزين.
مفعمة بالحياة وتدريجية مع نقاط الحقن ا�لكتروني المتعددة، فإنها تصل لحد أقصى من عزم الدوران بحيث يبلغ ١١٥ 
نيوتن متر من ٣٠٠٠ دورة في الدقيقة فقط. وهذا يعني قيادة أكثر استرخاًء، نقل حركة أقل، وتقليل تآكل المكونات 

وأقل احتياجS للصيانة.

MultiJet 
technology

تــقــنــيــة 
مــلــتــي-جــت



Combi.

كــومــبــي  - ــو  ــارجـ كـ ــو  ــلـ Doblò Cargo - Combiدوبـ

Technical specifications.
الـــــــمـــــــواصـــــــفـــــــات الــــفــــنــــيــــة.

Engine 1.4 8v ٨ أسطوانات سعة ١٫٤ لتر محرك 
No. of cylinders 4 straight, transverse forward ٤ على خط مستقيم، أمامية عرضية عدد ا@سطوانات

Displacement (cm³) 1368 ١٣٦٨ سعة المحرك (سم³) 

Emissions level Euro 4 يورو  ٤ مستوى انبعاثات

Compression ratio 11.1:1 ١١٫١:١ نسبة الضغط 

EC max. power: kW (HP) at rpm 57 (77) 6000 ٥٧ (٧٧) ٦٠٠٠ EC الطاقة القصوى: كيلوواط (حصان) عند دورة في الدقيقة

EC max. torque: Nm (kgm) at rpm 115 (11.7) 3000 ١١٥ (١١٫٧) ٣٠٠٠ EC أقصى عزم دوران: نيوتن متر (كغ)  دورة في الدقيقة

Timing system (drive)
SOHC (toothed belt) with 

hydraulic tappets 
 SOHC (حزام مسنن) مع عتالت 

الدفع الهيدروليكية نظام توقيت (نظام الدفع)

Fuel unleaded petrol (95 RON) (RON ٩٥) البنزين الخالي من الرصاص الوقود

Supply
Sequential, phased, MPI 

electronic injection 
returnless system

 MPI ،متسلسل متعدد المراحل
(حقن الوقود متعدد المنافذ) نظام حقن 

إلكتروني مانع لالرتجاع، اشتعال ثابت، 
إلكتروني، ومتكامل مع الحقن

تزويد

Ignition
static, electronic, integrated 

with the injection
ساكن، إلكتروني، مدمج 

مع نظام حقن الوقود ا�شعال

Transmission نقل الحركة

Drive front أمامي دفع

Clutch
dry, single plate with cup 

engagement spring and hydraulic 
operation

لوحة واحدة مع قدح 
نابض التعشيق وتشغيل 

هيدروليكي
دواسة تغيير السرعة،

Gearbox: number of gears 5 + R عدد السرعات ٥ + خلفي صندوق التروس: 

Steering نظام التوجيه

Type
rack and pinion with power 

steering
مسنن وتروس مع نظام التوجيه

Sالنوع المعزز آلي

Turning circle (kerb-to-kerb) 10.5 ١٠٫٥ قطر االلتفاف (من الحافة إلى الحافة) 

Braking system - D (disc) - T (drum) نظام المكابح - (أسطوانة) - (القرص) 

Type
hydraulic system with two crossed, 

independent circuits; front disc 
brakes; rear drum brakes 

النظام الهيدروليكي 
مع دائرتين متقاطعتين 

ومستقلتين؛ قرص الفرامل
النوع

Front: B mm
D 257 self-ventilating / D284 

self-ventilating per Combi
 D 257  تهوية ذاتية/تهوية ذاتية  

أمامية: B مم D284 لكل كومبي

Rear: B mm T 228 T 228 الخلفية: B مم

Suspension نظام التعليق

Front

independent wheel, MacPherson 
type with wishbones secured to an 
auxiliary crossmember, telescopic 

hydraulic shock absorbers, coil 
springs and anti-roll bar

عجلة أمامية مستقلة، نوع ماكفيرسون مع 
مثلثات مؤمنة بعضو مستعرض مساعد، 

ممتصات صدمات هيدروليكية تليسكوبية، 
ونوابض لولبية ومحور خلفي صلب بذراع 
مانع لالنزالق مع نوابض منبسطة طولية

أمامي

Rear
rigid axle with longitudinal 

leaf springs 
صلب بذراع مانع لالنزالق مع نوابض

خلفي منبسطة طولية

Wheels العجالت

Tyres 175/75 R14* - 175/65 R15 175/75 R14* - 175/65 R15 ا�طارات 

Electric system (12 V) نظام كهربائي (١٢ فولت)

Battery capacity (Ah) 60 ٦٠ سعة البطارية (أمبير)

Refuelling التزود بوقود إضافي

Fuel tank capacity (litres) 60 ٦٠ سعة خزان الوقود (لتر)

Performance اDداء

Maximum speed (km/h) 145 ÷ 148 ١٤٥ ÷ ١٤٨ السرعة القصوى (كم / ساعة) 

 Minimum and maximum values according to model and version  
* For extra capacity vehicles (opt 943).
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Versions إصـــــــــــدارات 
 .Cargoكارجو.

شاحنة مصفحة باDلواح
مع ١ باب جانبي منزلق

Panelled van 
With 1 sliding side door 

كومبي.

كومبي
مع بابين جانبيين منزلقين

Combi
With 2 sliding side doors 

اDبواب الخلفية: مزججة
المصدات: الخلفية شبه مطلية
تقليم عنقودي خفيف: أسود
قياسية في كومبي

Rear doors: glazed
Bumpers: rear semi-painted 
Light cluster trim: black
Standard on Combi

مصدات: لون الهيكل
إطار الشبكة: لون الهيكل
قياسية في كومبي
Opt 876 في كارجو

Bumpers: body colour 
Grille frame: body colour 
Standard on Combi 
Opt 876 on Cargo

مصدات: سوداء
إطار الشبكة: أسود
قياسية في كارجو
 ND في كومبي

Bumpers: black 
Grille frame: black
Standard on Cargo
ND on Combi

اDبواب الخلفية: مصفحة با@لواح
مصدات: سوداء
تقليم عنقودي خفيف: أسود
قياسية في كارجو

Rear doors: panelled
Bumpers: black 
Light cluster trim: black
Standard on Cargo 

الباب الخلفي
بابين جانبيين منزلقين، مصفحين با@لواح
قياسي في كارجو

Rear door 
2 wing doors, panelled 
Standard on Cargo

الباب الخلفي
بابين جانبيين منزلقين، مزججين
قياسي في كومبي

Rear door 
2 wing doors, glazed 
Standard on Combi 

اDبواب الخلفية: مصفحة با@لواح
المصدات: الخلفية
نصف مطلية
تقليم عنقودي خفيف: أسود
Opt 876 في كارجو

Rear doors: panelled
Bumpers: rear 
semi-painted 
Light cluster trim: black
Opt 876 on Cargo Fiat recommends  SELENIA engine oil, PARAFLU protective agent for radiators, TUTELA functional fluids.

وســوائــل          للمشعاعات،  «بــرافــلــو»  الحماية  وعــامــل  «سيلينيا»،  الــمــحــرك  بــزيــت  فــيــات  «توتيال»تــوصــي  التشغيل 

قيم الحد ا@دنى والحد ا@قصى وفقS للنموذج وا�صدار
.(opt 943) ضافية�@بالنسبة للسيارات ذات السعة ا



External dimensions (mm) اDبعاد الخارجية (ملم)
Wheelbase 2583 قاعدة العجالت  
Maximum length 4253 الحد ا@قصى للطول  
Maximum width 1722 الحد ا@قصى للعرض  
Front track 1514 المحور ا@مامي  
Rear track 1505 المحور الخلفي  
Maximum height (empty) 1831 أقصى ارتفاع (فارغة) 
Front overhang 833 المسافة بين المحور ا@مامي ومقدمة المركبة  
Rear overhang 837 المسافة بين المحور الخلفي ومؤخرة المركبة  

Rear door (mm) الباب الخلفي (مم)
Width 1231 العرض  
Height 1245 االرتفاع  

External side door (mm) الباب الجانبي الخارجي (مم)
Width 685 العرض 
Height 1142 االرتفاع 

Load compartment (mm) مقصورة التحميل (مم)
Width 1680 العرض  
Height 1470 االرتفاع  
Width between wheel arches 1200 العرض بين أقواس العجالت  
Height 1305 االرتفاع  
Height of load threshold (empty) 535 ارتفاع أرضية التحميل عن الطريق (فارغة) 

Load compartment capacity (m3) سعة مقصورة التحميل (م٣)
Volume 3,2 حجم التحميل  

Weights اDوزان
Vehicle weight  (tara) (kg) وزن السيارة@ (تارا) (كلغ)  1190
Payload including driver  (kg) وزن الحمولة بما في ذلك السائق (كلغ) *730/850
GVW (kg) 1920/2040* وزن المركبة القائم (كلغ) 

Max. towable weight with
 brakes/without brakes (kg)

1000/500
أقصى وزن قابل للجر باستخدام الفرامل 

/ بدون فرامل (كجم) 

*extra capacity with opt 943 opt 943 سعة إضافية مع @

Consumption - Emissions  االستهالك - االنبعاثات

Engine 
٨ أسطوانات سعة ١٫٤ لتر

1.4 8v
محرك

Fuel  (95 Ron) البنزين الخالي من الرصاص 
unleaded petrol (95 Ron)

الوقود

Consumption (l/100 km) استهالك (لتر/١٠٠ كم)
Urban 9,2 في المدن
Extra-urban 6,3 خارج المدن
Combined 7,4  مختلطة  

CO2 emissions (g/km) 174 انبعاثات العادم (غرام / كلم) 
 
 Kerb weight with supplies, spare wheel, tools and accessories وزن السيارة مع المعدات، االطارات االحتياطية، ا@دوات واالكسسوارات

Panelled لواحDبا مصفحة 
Van شــاحنة صغيــرة

1722

1514*

18
31

*

833 2583

4253

837

Combi كــومــبــي

1722

1514*

18
18

*

833 2583

4253

837 1505* * empty

External dimensions (mm) اDبعاد الخارجية (ملم)
Wheelbase 2583 قاعدة العجالت  
Maximum length 4253 الحد ا@قصى للطول 
Maximum width 1722 الحد ا@قصى للعرض 
Front track 1514 المحور ا@مامي
Rear track 1505 المحور الخلفي  
Maximum height (empty) 1818 أقصى ارتفاع (فارغة) 
Front overhang 833 المسافة بين المحور ا@مامي ومقدمة المركبة 
Rear overhang 837 المسافة بين المحور الخلفي ومؤخرة المركبة  

VDA luggage compartment capacity (dm3) 
min/max

750 / 3000
 VDA لمعايير رابطة Sسعة مقصورة ا@متعة وفق

(دسم٣) ا@قصى/ا@دنى
 No. of seats 5 عدد المقاعد

Weights وزانDا
Vehicle kerb weight (with fluids, spare wheel, 
tools and accessories) (kg)

1230
وزن حافة المركبة (مع السوائل، العجلة االحتياطية، 

ا@دوات والملحقات) (كجم) 
Payload including driver (kg) 5 p + 225 ٥ أشخاص + ٢٢٥ وزن الحمولة بما في ذلك السائق (كلغ)
GVW (kg) 1830 الوزن القائم (كلغ) 

Towable loads (kg) braked 
trailer/non-braked trailer

1000 / 500
ا@حمال القابلة للجر بالمكابح (كلغ) 

مقطورة / مقطورة بدون مكابح

1514

Consumption - Emissions  االستهالك - االنبعاثات

Engine 
1.4 8v

أسطوانات سعة ١٫٤ لتر محرك

Fuel  
(95 Ron)البنزين الخالي من الرصاص 

(unleaded petrol  (95Ron
الوقود

Consumption (l/100 km) استهالك (لتر/١٠٠ كم)
Urban 9,2 في المدن
Extra-urban 6,3 خارج المدن
Combined 7,4  مختلطة

CO2 emissions (g/km) 174 انبعاثات العادم (غرام / كلم) 

1505* * empty

Doblò Cargoدوبلو كارجو

@فـارغـة @فـارغـة



standard and optional equipment.

كارجو كومبي
Cargo Combi

Exterior مواصفات خارجية
Third brake light ضوء المكابح الثالث  

Side protection strips شرائط حماية جانبية  

Key-lockable fuel filler cap غطاء فتحة تعبئة الوقود قابل ل�غالق  

Internally adjustable door mirrors مرايا ا@بواب الكهربائية قابلة للتعديل من الداخل  

Front/rear body coloured bumpers 876 • مصدات الهيكل ا@مامي / الخلفي ملونة   

Fog lights 097 • • أضواء الضباب

Front/rear mud guards 990 • • رفرف أمامي / خلفي لصد الوحل والطين 

Rear mud guards 197 • • رفرف خلفي لصد الوحل والطين   

Right sliding side door 523 • باب منزلق جانبي بالجهة اليمنى   

Left sliding side door 055 • باب منزلق جانبي بالجهة اليسرى   

Two asymmetric panelled rear wing doors  – بابان خلفيان مصفحان با@لواح غير متماثلين  

Two asymmetric glazed rear wing doors with 
heated window and wipers 519 • احات    بابان خلفيان غير متماثلين مزججان مع نافذة للتدفئة ومسَّ

Metallic paintwork 210 • • طالء معدني  

Interior مواصفات داخلية
Parcel shelf 209 – رف أمتعة   

Storage shelf under cab roof with grab handles   رف تخزين تحت سقف الكابينة بمقابض للمسك

12 V socket in dashboard مقبس 12V في لوحة أجهزة القياس  

Fixed metal partition  – قسم معدني ثابت  

Sound-insulated fixed metal partition 552  – قسم معدني ثابت عازل للصوت  

Fixed metal partition with central glass window 199 • – قسم معدني ثابت بنافذة زجاجية مركزية  

Driver's seat with adjustable backrest   مقعد السائق مع مسند ظهر قابل للتعديل

Driver's seat with armrest, lumbar and height 
adjustment 627   

مقعد السائق مع مسند ذراع،
و@سفل الظهر وتعديل االرتفاع  

Passenger seat with adjustable backrest 297 مقعد الراكب مع مسند ظهر قابل للتعديل    
Split 2nd row seat (2/3 - 1/3) with three-point seat 
belts 195 –  

تقسيم مقعد الصف الثاني (٣/٢ - ٣/١) 
مع أحزمة أمان ذات ثالث نقاط  

Imitation leather upholstery 728 • – تنجيد من الجلد التقليدي 

Luggage compartment/boot mat 798 مقصورة ا@متعة / حصيرة صندوق السيارة    

Sliding 2nd windows 644 – انزالق النافذة الثانية   

Swivel opening 3rd rear windows 174 – دوار يفتح النافذة الخلفية الثالثة   

Functional/electric مواصفات عملية/كهربائية
Fiat CODE كود فيات   

Power steering   Sنظام التوجيه المعزز آلي

Cigar lighter and ashtray 989 قداحة سجائر ومنفضة سجائر    

Headlight alignment corrector نظام تصحيح محاذاة المصابيح ا@مامية  

Heater with recirculation نظام تدفئة مزود بإعادة تدوير  

Heat-reflecting windows نوافذ عاكسة للحرارة  

Luggage compartment/boot roof light مقصورة ا@متعة / ضوء سقف صندوق السيارة  

Digital clock and trip computer ساعة رقمية وحاسوب الرحالت  

Rev counter عداد الدوران  

Oversized alternator 065 مولد تيار متردد ضخم    

Outside temperature sensor 5BY • • نظام استشعار درجة الحرارة الخارجية  

Full size spare wheel 980 عجلة احتياطية بالحجم الطبيعي    

Load fastening anchors   مراسي تثبيت التحميل

Door locking/unlocking remote control 008 • • جهاز التحكم عن ُبعد لقفل / فتح الباب  

Height-adjustable steering wheel 011 عجلة قيادة قابلة للتعديل    

Manual climate control 025 نظام مراقبة المناخ يدوي    

* with 5BY external temperature sensor @ مزود بنظام 5BY الستشعار درجة الحرارة الخارجية

كارجو كومبي
Cargo Combi 

Functional/electric مواصفات عملية/كهربائية
Adjustable, electric heated door mirrors 041 • • مرايا أبواب كهربائية قابلة للتدفئة وللتعديل 
Electric windows + central locking 428 نوافذ كهربائية + قفل مركزي    
Parking sensors 508 • • حساسات الركن  
Extra capacity 943 • – سعة إضافية  

Safety السالمة
Front structure with crumple zones  هيكل أمامي مع مناطق امتصاص الصدمات  

Pedal unit support that breaks off in the event of 
collision

  
وحدة دعم الدواسة التي تكبح السيارة 

في حال التصادم

Steering line with telescopic steering column and 
knee protection

  
خط التوجيه مع عمود توجيه تلسكوبي

وحماية الركبة

Anti-intrusion bars on cabin doors قضبان حماية ا@بواب ضد التسلل  

FPS (Fire Prevention System) with inertia switch 
on fuel pump 

  
نظام الوقاية من الحرائق مع مفتاح القصور الذاتي 

في مضخة الوقود

Front upholstered and height-adjustable 
head restraints 

  
مساند رأس أمامية منجدة 

قابلة لتعديل االرتفاع

Three-point height-adjustable reel front seat belts  بكرة أحزمة المقعد ا@مامي ذات ثالث نقاط قابلة لتعديل االرتفاع   

Three-point rear seat belts – أحزمة المقعد الخلفي ذات ثالث نقاط   

Rear head restraints 182 – مساند رأس للمقاعد الخلفية   

Four-sensor ABS with EBD (Electronic Braking 
Distribution) 009 –  

نظام المكابح القرصّية المانعة لالنغالق على العجالت بأربعة أجهزة 
  Sلالستشعار ونظام توزيع الفرملة إلكتروني

Driver airbag and pretensioners 500 أكياس هوائية للسائق وشدادات    

Passenger airbag 502 • أكياس هوائية للركاب   

Side bags 505 • • أكياس هوائية جانبية  

Audio/telematics الصوت / تقنيات المعلومات واالتصاالت
Radio with CD and MP3 player 41A      MP3ومشغل ،CD راديو مع

Integral hub caps 878 غطاء كامل لمركز العجلة    
  = standard              • = optional              – = not available قياسي       • = اختياري       – = غير متوفر =  

1716

ــدات الـــقـــيـــاســـيـــة واالخــــتــــيــــاريــــة. ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

DOBLÒ CARGO -  Combi كومبــي  - كارجــو  دوبلــو  DOBLÒ CARGO -  Combi كومبــي  - كارجــو  دوبلــو 



Body colours/upholstery combinations. ألوان الهيكل/ مواد التنجيد.

249 White

Pastel colours.

Metallic colours.

1918

The colours shown on these pages are purely indicative. Type-setting inks cannot reproduce body colours faithfully.

479 Blue

293 Red

632 Black

Upholstery. الــــتــــنــــجــــيــــد body colours. ألـــــوان الــهــيــكــل

204 Crepe Blue
٢٠٤ أزرق كريب

232 Crepe Orange

٢٣٢ برتقالي كريب

199 Video Grey

 ١٩٩ رمادي فيديو
197 Video Brick Red
١٩٧ أحمر فيديو

بدقــة. الهيــكل  ألــوان  استنســاخ  يمكنهــا  ال  الطابعــات  أحبــار  بحتــة.  دالليــة  الصفحــات  هــذه  علــى  تظهــر  التــي  ا@لــوان 

ــل ــ ــي ــ ــت ــ ــاس ــ ب

مـــــعـــــدنـــــي
٤٧٩  أزرق  ٢٤٩ أبيض

487 Blue Night  ٤٨٧ أزرق ليلي

261 Pearl 612 ٢٦١ لؤلؤي Grey  ٦١٢ رمادي 

٦٣٢  أسود

 ٢٩٣ أحمر

كارجو كومبي
CARG0 COMBI

أزرق كريب برتقالي كريب أحمر فيديو رمادي فيديو
Crepe Blue Crepe Orange Video Brick Red Video Grey

TS 404 TS 543 TS 127 TS 611

204 232 197 199

Solid colors ألوان سادة

249 White أبيض     ٢٤٩

479 Blue  - أزرق   ٤٧٩
Metallic paint طالء معدني
293 Red  - - أحمر  ٢٩٣
487 Blue Night  - - أزرق ليلي  ٤٨٧
612 Grey رمادي       ٦١٢
261 Pearl - لؤلؤي    ٢٦١
632 Black أسود     ٦٣٢


