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A törökországi Bursában működő Tofaş üzemében legördült a gyártósorról az 
egymilliomodik Fiat Doblò. 
A 2000. óta gyártott Doblò bevezetésekor egy csapásra rendkívüli népszerűségre tett 
szert a könnyű haszonjárművek (Doblò Cargo) és az egyterűek kategóriájában egyaránt. 
Ez volt az első olyan modell, amelyet a bursai üzem exportra gyártott, és a Doblò most, 
nem egészen tíz év alatt elérte a bűvös, egymillió darabos mérföldkövet: a legyártott 
példányok mintegy hetven százalékát Törökországon kívül értékesítették. 
A „török kávé” színű, belföldi piacra gyártott jubileumi Doblòt Ali Pandir, a Tofaş elnök-
vezérigazgatója, Nihat Ergün ipari és kereskedelmi miniszter, a Koç Holding számos 
képviselője, köztük Mustafa V. Koç, az igazgatótanács elnöke, valamint a gyár 
munkatársai, dolgozók, beszállítók és kereskedők várták izgatottan a gyártósor mellett. 
A számos különféle kivitelben és motorváltozatban kínált Fiat Doblò és Fiat Doblò Cargo 
modelleket 80 országban forgalmazzák. Az autó a kezdetektől képes volt elébe menni az 
ügyfelek minden kívánságának, és élvonalbeli technológiákkal és innovációkkal elégítette 
ki elvárásaikat. 
A modellcsalád legújabb tagja a Doblò Natural Power. Ez az eddigi legkisebb környezeti 
hatású változat, amelyet az FPT által gyártott különleges, Euro5-ös emissziós szintű, 120 
lóerős 1.4 16v T-jet (benzin és földgáz-üzemű) motor hajt. Az erőforrás vezérlése 
tökéletesen integrálja a benzines és sűrített földgáz (CNG) rendszereket, ráadásul az 
utóbbi beépítése ellenére sem csökkent a csomagtartó mérete – alaphelyzetben továbbra 
is 790, lehajtott ülésekkel 3200 liter áll rendelkezésre. 
Az új Doblò Natural Power modell optimális kompromisszumot jelent a teljesítmény és az 
üzemanyag-fogyasztás között: a modell agilisan mozog a forgalomban, ugyanakkor 
ragyogóan teljesít hosszabb utakon is, és ezzel mindkét közlekedési helyzetben csökkenti 
az üzemeltetési költségeket. A modell további nagy előnye, hogy a környezetvédelmi célú 
forgalomkorlátozással vagy behajtási tilalommal sújtott városokban is akadálytalanul 
használható. A Doblò Natural Power ezért ideális eszköz vegyes használatra, egyben 
megerősíti a Fiat vitathatatlan világelsőségét a gyári beépítésű (OEM) kettős üzemű 
(benzin/CNG) motorokkal szerelt járművek terén. 
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