
Техническое задание
Подготовить обзоры моделей автомобилей для размещения их на официальном
сайте автосалона Аэлита в Украине с последующим переводом на украинский язык.

Требования
● Уникальность текста от 95% по text.ru.
● Использовать заголовки h1 и h2.
● Размер статьи: не больше 3500 збп.
● Использовать маркированные, нумерованные списки.

Решение:

Fiat Fiorino — компактный фургон с
пространством коммерческого
автомобиля
Fiat Fiorino — автомобиль, отличающийся высокими эксплуатационными
показателями, экономичным расходом топлива, маневренностью и комфортом.
Модель также подкупает вместимым багажником, простотой обслуживания и
рентабельностью, что свойственно коммерческим автомобилям. ФИАТ Фиорино стал
сбалансированным решением для тех, кто проводит в дороге много часов либо
занимается собственным небольшим бизнесом.

Экстерьер и интерьер Fiat Fiorino
Производитель умело скрыл первоначальное предназначение этих машин как
служебных. Внешний вид Fiat Fiorino говорит о его надежности и деловых качествах.
Об этом свидетельствует упрощенный и комфортный доступ к грузовому отделению:

● распашные задние двери открываются на 180°, обеспечивая проходную ширину
в 1140 мм и высоту 1060 мм;

● боковые двери раздвижного типа удобны в эксплуатации, ручка с вертикальным
расположением позволяет открывать машину любой свободной рукой.

Родословную «развозных фургонов» ФИАТ Фиорино можно проследить в интерьере.
Кабина фактически представляет собой огромное пространство из пластика хорошего
качества, который в пассажирских вариантах обогащен мягкой отделкой или оживлен
вставками. Под лобовым стеклом есть место для просторной ниши. Рычаг
переключения передач, расположенный на платформе, эргономичен и удобен в



повседневном использовании. В Fiorino предусмотрены отделения для напитков и
других мелких предметов. Во втором ряду, куда входит 3-х местное сиденье,
оптимальная ширина сохранена только для двух пассажиров. В области ног и головы
недостатка в пространстве нет.

Грузовое отделение ФИАТ Фиорино
Тем, кто собирается купить Fiat Fiorino в Днепре, нужно знать, что багажное
пространство автомобиля, то есть его размер и характеристики, зависят от исполнения
кузова. В сугубо грузовых фургонах на удивление неплохая звукоизоляция, объем (2,5
м³) впечатляет, а отсеки для размещения товаров повышают рентабельность.

Стандартный объем грузового отделения из 2500 литров можно увеличить до 2800,
сложив спинку сиденья или полностью наклонив ее вперед.

Двигатели Fiat Fiorino
На выбор предложено две силовых установки:

● Проверенный временем и неприхотливый в уходе 77-сильный 8v Fire на 1.4
литра. В городском цикле потребляет не более 8.9 л/100км, в смешанном — 6.9
л/100 км. Установка дополнена 5-ступенчатой механикой, сочетающей
производительность и экономичность либо комфортным автоматом.

● Дизельный агрегат MultiJet на 75 лошадиных сил, объемом 1.3 литра —
поставляется по запросу. Полюбился за свою производительность и низкие
эксплуатационные издержки без снижения в динамике езды. В городе берет 5.7
л/100км, загородный цикл — 3.8 л/100 км. Также оснащен механической
пятиступенчатой КПП.

Не стоит ожидать оживленного спринта с ФИАТ Фиорино, но безотказная работа
агрегатов и минимальный «аппетит» на топливо вам гарантированы. К тому же
двигатели лишены каких-либо конструктивных недостатков, а их обслуживание и
ремонт стоят дешево.

Резюмируя, если купить ФИАТ Фиорино, вы получите один из лучших в своем классе
автомобиль для ведения коммерческой деятельности и бизнеса.

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Переклад:



Fiat Fiorino — компактний хетчбек з
простором комерційного автомобіля
Fiat Fiorino — автомобіль, що відрізняється високими експлуатаційними показниками,
економічною витратою палива, маневреністю та комфортом. Модель також підкуповує
місткістю багажника, простотою обслуговування і рентабельністю, що властиво
комерційним автомобілям. ФІАТ Фіоріно став збалансованим рішенням для тих, хто
проводить в дорозі багато годин або займається власним невеликим бізнесом.

Екстер'єр і інтер'єр Fiat Fiorino
Виробник вміло приховав первісне призначення цих машин як службових. Зовнішній
вигляд Fiat Fiorino говорить про його надійність і ділові якості. Про це свідчить
спрощений і комфортний доступ до вантажного відділення:

● розпашні задні дверцята відкриваються на 180°, забезпечуючи прохідну ширину
в 1140 мм і висоту 1060 мм;

● бічні двері розсувного типу зручні в експлуатації, ручка з вертикальним
розташуванням дозволяє відкривати машину будь-якою вільною рукою.

Родовід «розвізних фургонів» ФІАТ Фіоріно можна простежити в інтер'єрі. Кабіна
фактично являє собою величезний простір з пластика хорошої якості, який в
пасажирських варіантах збагачений м'якою обробкою або жвавими вставками. Під
лобовим склом є місце для просторої ніші. Важіль перемикання передач,
розташований на платформі, ергономічний і зручний в повсякденному використанні. У
Fiorino передбачені відділення для напоїв і інших дрібних предметів. У другому ряду,
куди входить 3-х місне сидіння, оптимальна ширина збережена тільки для двох
пасажирів. В області ніг і голови нестачі в просторі немає.

Вантажне відділення ФІАТ Фіоріно
Тим, хто збирається купити Fiat Fiorino в Дніпрі, потрібно знати, що багажний простір
автомобіля, тобто його розмір і характеристики, залежать від виконання кузова. У
Fiorino і варіаціях концерну Nemo/Bippers він був скромно оброблений, тому інтер'єр
оголює багато металевих деталей. У суто вантажних фургонах на подив непогана
звукоізоляція, об'єм (2,5 м³) вражає, а відсіки для розміщення товарів підвищують
рентабельність.

Стандартний обсяг (330 л) можна збільшити, склавши спинку сидіння або повністю
нахиливши її вперед.

Двигуни Fiat Fiorino
На вибір запропоновано дві силових установки:



● Перевірений часом і невибагливий в догляді 77-сильний 8v Fire на 1.4 літра. У
міському циклі споживає не більше 8.9 л/100 км, по трасі — 5.8 л/100 км.
Установка доповнена 5-ступінчастою механікою, що поєднує продуктивність і
економічність.

● Дизельний агрегат MultiJet на 75 кінських сил, об'ємом 1.3 літра. Полюбився за
свою продуктивність і низькі експлуатаційні витрати без зниження в динаміці
їзди. У місті бере 5.7 л/100 км, заміський цикл — 3.8 л/100 км. Також оснащений
механічною п'ятиступінчастою КПП.

Не варто очікувати жвавого спринту з ФІАТ Фіоріно, але безвідмовна робота агрегатів
(всі вони чотирициліндрові) і мінімальний «апетит» на паливо вам гарантовані. До того
ж двигуни позбавлені серйозних конструктивних недоліків, а їх обслуговування та
ремонт коштують дешево.

Резюмуючи, якщо купити ФІАТ Фіоріно, ви отримаєте один з кращих в своєму класі
автомобілів для ведення комерційної діяльності та бізнесу.


