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Chtěli byste vše nudné, drahé, složité a znečišťující změnit na zábavné, pohodlné, jednoduché a ohleduplné 

k životnímu prostředí? S Puntem můžete. 

Na nudu zapomenete díky vynikajícím motorům. Navíc si můžete vybrat ze dvou úrovní výbavy nebo si 

zvolit exkluzivní sportovní verzi. Všimněte si vnějších tvarů Punta. Jeho charakteristický design a nové 

evoluční prvky jsou zde v dokonalé rovnováze. Jistě si vychutnáte i nejmodernější a snadno použitelné 

technologie. Na nic nečekejte, nastartujte, vyrazte a zažijte skutečné potěšení z jízdy.

PŘEPNI!
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PŘEMRŠTĚNÉ

OFF
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Nejlepší design není rafi novaný, podivný nebo podle nálady. Je to ten, který kombinuje 

krásu a pohodlí. A přesně podle toho jsou navrženy výbavy Punta. Jeho interiér není 

hezký jen na pohled, poskytuje také dokonalé pohodlí během jízdy. Vyberte si podle 

vašeho vkusu mezi verzemi Plus a Lounge a vyjádřete váš osobitý styl.

VÝBAVA

FUNKČNÍ

Punto Plus a Punto Lounge jsou tu pro ty, kteří se nechtějí vzdát stylu, elegance a funkčnosti.

ON
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ON

Verze Plus je dokonalou kombinací technologického vybavení a komfortu. Na první 

pohled vás zaujme palubní deska s diamantovým vzorem a interiér laděný do 

černé barvy se světlými kovovými detaily. Sedadla jsou čalouněna šedou 

džínovinou. Standardní výbava kromě jiného zahrnuje klimatizaci, 2 airbagy, ABS 

a BAS, elektrický posilovač řízení Dualdrive™ nebo centrální dálkové zamykání.

PLUS

STANDARDNÍ VÝBAVA
Airbag řidiče a spolujezdce

Manuální klimatizace

Centrální dálkové zamykání

Elektrické ovládání předních oken

Výškově a podélně nastavitelný volant

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Elektrický posilovač řízení Dualdrive™

Palubní počítač

ABS a BAS – brzdový asistent

Vyhřívané zadní okno a zadní stěrač

Zadní opěrky hlavy (3 místa vzadu)

Uzamykatelné víčko nádrže

Palubní deska Comfort

Lakované kliky dveří

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie 
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Autorádio s CD + MP3

Zadní dělené a sklopné sedadlo

PAKET 
FUNCTION

Přední mlhová světla

Volant a řadicí páka v kůži

Sportovní světlomety

PAKET STYLE
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Ve verzi Lounge se elegance a bohatá výbava setkávají s kvalitním a na dotek jemným 

povrchem palubní desky v provedení Stone. Luxusní sedadla jsou čalouněna černou 

textilií Castiglio nebo kůží, kterou je také potažen volant a hlavice řadicí páky. Standardní 

výbava je zvolena tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky kladené na styl, komfort 

a technologie: automatická klimatizace, autorádio s CD/MP3 přehrávačem a ovládáním 

na volantu, 15" kola z lehkých slitin, podsvícení Ambient Light v palubní desce, 

vyhřívaná vnější zpětná zrcátka nebo mlhové světlomety s funkcí Cornering.

LOUNGE

STANDARDNÍ VÝBAVA
Výbava Plus a navíc:

Automatická dvouzónová klimatizace 
s protipylovým fi ltrem

Autorádio CD/MP3 s ovládáním na volantu

Kola z lehkých slitin 15"

Kožený volant a hlavice řadicí páky

Ztmavené světlomety

Přední mlhová světla s funkcí Cornering

Zadní sedadlo dělené v poměru 40/60

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka 
s vyhříváním a senzorem venkovní teploty

Okenní airbagy

Podsvícení Ambient Light v palubní desce
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ON

Dešťový senzor

Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

Tempomat

Parkovací senzory vzadu

PAKET COMFORT

Systém Blue&Me™

Specifi cká příprava pro 
navigační systém v palubní 
desce

Navigační systém Blue&Me 
TomTom „Designed for Fiat“
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Paket Sport je určen především pro ty z vás, kteří jsou neustále v pohybu. Je to nejvýraznější a nejdynamičtější 

paket řady. Naleznete v něm nespočet detailů, kterými se odlišíte od ostatních, a předčíte tak všechny soupeře: 

sportovní nastavení podvozku, boční prahové spoilery a spoiler pátých dveří, sportovní volant, hlavice řadicí 

páky a rukojeť ruční brzdy v kůži s šedým prošíváním. Vše dokonale doplňuje střecha a vnější zpětná zrcátka 

v lesklé černé barvě a černá 16" kola z lehkých slitin s diamantovým efektem. To je vítězná kombinace.

PAKET SPORT
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PAKET SPORT
Výbava Plus a navíc:

Spoiler pátých dveří

Boční prahové spoilery

16" kola z lehkých slitin v lesklé černé barvě 
s diamantovým efektem

Ztmavená skla

Sportovní nastavení podvozku

Přední mlhová světla s funkcí Cornering

Kožený sportovní volant, hlavice řadicí páky a rukojeť 
ruční brzdy s šedým prošíváním

Černé obložení stropu

Palubní deska s povrchovou úpravou Tarmac

Lesklé černé sloupky

Lesklá černá střecha

Ztmavené světlomety

Lesklé černé kryty vnějších zpětných zrcátek

Chromovaná koncovka výfuku
ON
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OFF

NUDA
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Nasedněte do Punta a užijte si vzrušující jízdu. Všechny motory řady jsou zkonstruovány 

tak, aby dosahovaly maximálního výkonu a účinnosti s minimálními emisemi a spotřebou 

paliva. Je libo zážehový motor, vznětový MultiJet druhé generace nebo pokrokový TwinAir 

– dvouválcový zážehový motor, který je ekologičtější a zábavnější, než si jen dokážete 

představit?

MOTORY

ZÁBAVA

ON
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Dvojice válců, které zastanou práci čtyř. To je kouzlo motoru ověnčeného mnoha významnými cenami 

a představujícího nejlepší příklad konceptu downsizingu, který je charakteristický pro četné inovace skupiny Fiat. 

TwinAir, využívající technologii MultiAir, přímo ovládá proudění vzduchu prostřednictvím sacích ventilů bez škrticí 

klapky a zlepšuje tak řízení spalování. Tímto způsobem došlo ke zvýšení výkonu o 10 % a točivého momentu při 

nízkých otáčkách o 15 % a naopak ke snížení spotřeby a škodlivých emisí o 10 %. V kombinaci se 6stupňovou 

převodovkou je Punto nejen ohleduplné k životnímu prostředí (98 g CO
2
/km), ale současně poskytuje skutečné 

potěšení z jízdy (85 k a 145 Nm točivého momentu již při nízkých otáčkách). Dvouhmotový setrvačník motoru 

TwinAir minimalizuje vibrace a hlučnost a zaručuje jeho hladký běh. Tlačítkem ECO lze navíc volit mezi dvěma 

jízdními režimy: „normal“ pro dynamickou a živou jízdu a „eco“ pro ještě hospodárnější provoz.

TWINAIR

Druhá generace systému Common Rail zajišťuje lepší řízení dávkování 

paliva, a to prostřednictvím zvýšení počtu vstřiků z 5 na 8 v každém pracovním 

cyklu. Oproti předcházející verzi je motor tišší a umožňuje ušetřit 3 % paliva 

a redukovat oxidy dusíku až o 20 %. Verze MultiJet II o výkonu 85 koní je 

vybavena novými technologiemi, jako je inteligentní alternátor a variabilní 

olejové čerpadlo, a dosahuje rekordně nízkých emisí CO
2
 90 g/km.

MULTIJET II

ON



Tento systém vypne motor, zastavíte-li na semaforech nebo v dopravní zácpě, 

a okamžitě ho znovu nastartuje po sešlápnutí spojky. Inteligentní alternátor navíc při 

brzdění automaticky dobíjí baterii vozu, čímž se snižuje opotřebení motoru a spotřeba 

paliva.

START&STOP

Dvoupalivový pohon na benzin a zemní plyn je přirozenou volbou pro ty z vás, kteří 

chtějí vůz úsporný, všestranný a navíc šetrný k životnímu prostředí. Při provozu na 

zemní plyn jsou emise CO
2
 sníženy na 115 g/km a emise pevných částic PM10 jsou 

dokonce nulové. A to vše bez toho, aniž byste se museli vzdát potěšení při řízení.

NATURAL POWER

Motory EasyPower na LPG se do vozů montují přímo ve výrobě, není nutná přestavba, a proto se na ně vztahuje 

záruka výrobce Fiat. Zaručují maximální bezpečnost, kvalitu, spolehlivost a nízké provozní náklady. Využívají 

nejmodernější technologie v oboru. Jsou vybaveny speciálním systémem sání LPG s veškerou potřebnou 

elektroinstalací.

EASYPOWER



1.2 69 K
1.4 77 k start&stop S MANUÁLNÍ NEBO DUALOGIC™ PŘEVODOVKOU

0.9 twinair turbo 85 k start&stop
1.4 NATURAL POWER 70 k

1.4 EASYPOWER 77 k
1.4 MultiAir 105 k START&STOP

1.3 Multijet II 75 k
1.3 Multijet II 95 k start&stop
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ON PUNTO
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OFF

SLOŽITÉ

Systém Blue&Me TomTom
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Setkáváme se s tím každý den: technologie jsou skvělé a k nezaplacení jen tehdy, pokud šetří čas, správně fungují, jsou 

jednoduché a uživatelsky vstřícné. A právě tyto zásady jsou u veškerých infotelematických řešení v Puntu dodrženy.

Navigační systém TomTom® vám nabízí maximální bezpečnost při jízdě. Váš mobilní telefon můžete používat 

hands-free díky Bluetooth® přes reproduktor navigace a rovněž jej ovládat na displeji integrovaném v palubní 

desce bez překážejících kabelů. Dále se můžete připojit na sociální sítě, jako je Twitter, TripAdvisor nebo Expedia, 

sledovat dopravní informace v reálném čase a nechat si přepočítat trasu pomocí HD Traffi c, aktualizovat body 

zájmu díky funkci lokálního vyhledávání TomTom nebo dostávat informace o počasí a umístění radarů.

Blue&Me TomTom navíc umožňuje využití systému eco:Drive, skutečného osobního trenéra ekologické jízdy, 

který vyhodnocuje spotřebu paliva a emise CO
2
 v závislosti na stylu jízdy a nabízí užitečné tipy pro jejich sníže-

ní. Blue&Me TomTom dále upozorňuje na stav paliva v nádrži a výskyt čerpacích stanic na trase a umožňuje 

manuální nebo hlasové ovládání telefonu, rádia a navigace. Vše je přitom integrováno přes připojení Bluetooth®, 

USB rozhraní a přípojku AUX.

TECHNOLOGIE

ON

INTUITIVNÍ
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NEPŘEDVÍDATELNÉ

OFF

BEZPEČNOST
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POD
KONTROLOU

ABS elektronická kontrola brzdění

ESP elektronická kontrola stability se systémem proti prokluzu ASR

HILL HOLDER pro bezpečný rozjezd do kopce

MLHOVKY s funkcí Cornering

ON

S novým Puntem na vás čeká jen vzrušující zábava, žádné nepříjemné a nečekané situace 

nebo leknutí. Maximální míru pasivní bezpečnosti zajišťují části karoserie z vysokopevnostní 

oceli, bezpečnostní pásy s předpínači a až sedm airbagů. Užijte si bezstarostnou jízdu díky 

prvkům aktivní bezpečnosti zajišťující dokonalou kontrolu nad vozidlem. Patří mezi ně ABS 

s EBD, ESP s ASR a MSR, HBA, Hill Holder pro pohodlný rozjezd do kopce a přední mlhové 

světlomety s funkcí adaptivního natáčení, které automaticky osvětlují zatáčku podle toho, jak 

točíte s volantem.
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Bílá perleťová

Stars

Šedá stříbrná

Italy

Šedá titanová

Quadri

Červená Exotica

Circuito

Díky široké škále příslušenství můžete svůj vůz rozzářit, zapomenout na jednotvárnost a odlišit se od ostatních. Začněte 

třeba kryty zrcátek, které jsou k dispozici ve čtyřech provedeních.

24



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ON

Lesklá černá

Arrows Circuits
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Skončete s nudou a začněte žít výraznými barvami. S jejich rozsáhlou nabídkou v řadě Punto 

je to snadné. Vyberte tu, která vám nejlépe sedne. Co takhle nová oranžová Sicilia?
BARVY

ON

296 Bílá AMBIENT*
(pastelová)

176 Červená EXOTICA*
(pastelová extraserie)

475 Modrá ROCK 'N' ROLL
(pastelová)

679 Šedá GRANA GROSSA*
(metalická)

326 TYRKYSOVÁ PETROLIO
(metalická)

348 Šedá INTELETTUALLE*
(metalická)

562 Oranžová SICILIA*
(pastelová extraserie)

* U verze SPORT s černou střechou.

876 ČERNÁ CROSSOVER*
(metalická)

866 Červená RUBINO
(metalická)
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Interiér Červený textil Neptune Šedý textil Šedý textil Černá kůže
Šedý textil
(OPT 5MU)

Kód 241 127 992 989 157

PASTELOVÉ BARVY

5CA 296 Bílá Ambient

5CB 475 Modrá Rock 'n' Roll

5CJ 176 Červená Exotica

61P 562 Oranžová Sicilia

5CF 401 Modrá Popeline

METALICKÉ BARVY

5CE 876 Černá Crossover

5DN 348 Šedá Intellettuale

5DS 326 Tyrkysová Petrolio

5DT 679 Šedá Grana Grossa

5CK 866 Červená Rubino

BICOLORE PASTELOVÉ BARVY

6Y0 877 Bílá Ambient / černá střecha

6Y1 881 Červená Exotica / černá střecha

6Y2 892 Oranžová Sicilia / černá střecha

6Y3 896 Modrá Popeline / černá střecha

BICOLORE METALICKÉ BARVY

5FA 897 Šedá Intellettuale / černá střecha

5ZA 898 Šedá Grana Grossa / černá střecha

POTAHY

Červená EASY Šedá EASY

kůže loungeLOUNGE

SPORT
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5A6

17" kola z lehkých slitin leštěná 

205/45 R17

(nelze nasadit sněhové řetězy)

108

15" kola z lehkých slitin 

185/65 R15

878

Leštěné kryty kol 

175-185/65 R15

439

16" kola z lehkých slitin 

s diamantovým efektem

195/55 R16

(nelze nasadit sněhové řetězy)

50902779

16" kola z lehkých slitin bílá 

s diamantovým efektem 

(příslušenství Lineaccessori)

50902778

16" kola z lehkých slitin leštěná 

s diamantovým efektem

(příslušenství Lineaccessori)

50901339

17" kola z lehkých slitin

(příslušenství Lineaccessori)

50902243

17" kola z lehkých slitin 

leštěná

(příslušenství Lineaccessori)

421

15" kola z lehkých slitin lesklá 

černá s  diamantovým efektem

185/65 R15

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ON
5FB

16" kola z lehkých slitin lesklá 

černá s diamantovým efektem

195/55 R16

(nelze nasadit sněhové řetězy)
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1.2 
69 koní
BENZIN

1.4 
77 koní
BENZIN

0.9 TwinAir
Turbo 85 koní

BENZIN

MOTOR

Počet válců a uspořádání 4 v řadě 4 v řadě 2 v řadě

Vrtání x zdvih (mm) 70,8 x 78,9 72 × 84 80,5 × 86

Zdvihový objem (cm3) 1242 1368 875

Emisní norma Euro 5 Euro 5 Euro 5

Kompresní poměr 11,1 : 1 11,1 : 1 10 : 1

Max. výkon kW (k) při otáčkách 1/min 51 (69) 5500 57 (77) 6000 62 (85) 5500

Max. moment Nm (kgm) při otáčkách 1/min 102 (10,4) 3000 115 (11,7) 3250 145 (14,8) 2000

Palivový systém

vícebodové elektronické 

sekvenční fázové 

vstřikování, systém 

returnless

vícebodové elektronické 

sekvenční fázové 

vstřikování, systém 

returnless

vícebodové elektronické 

sekvenční fázové vstřikování, 

přeplňování turbodmychadlem 

s mezichladičem

PŘENOS VÝKONU

Poháněná náprava přední přední přední

Ovládání spojky hydraulické hydraulické hydraulické

Převodovka, počet převodových stupňů 5 stupňů + zpátečka 5 stupňů + zpátečka 6 stupňů + zpátečka

Volitelná převodovka – Robotizovaná Dualogic™ –

ŘÍZENÍ

Hřebenové řízení

Hřebenové řízení 

s elektrohydraulickým 

posilovačem

Hřebenové řízení 

s elektrohydraulickým 

posilovačem

Hřebenové řízení 

s elektrohydraulickým 

posilovačem

Průměr otáčení (m) 10,9 10,9 10,9

BRZDY 

Přední: Ø mm kotouč s vnitřní ventilací 

(257)

kotouč s vnitřní ventilací 

(257)

kotouč s vnitřní ventilací 

(257)

Zadní: Ø mm buben (203) buben (228) buben (228)

ZAVĚŠENÍ KOL

Vpředu
nezávislé zavěšení 

McPherson

nezávislé zavěšení 

McPherson

nezávislé zavěšení 

McPherson

Vzadu zkrutná příčka zkrutná příčka zkrutná příčka

ROZMĚRY

Rozvor (mm) 2510 2510 2510

Rozchod kol vpředu/vzadu (mm) 1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466

Délka (mm) 4065 4065 4065

Šířka (mm) 1687 1687 1687

Výška v pohotovostním stavu (mm) 1490 1490 1490

Objem zavazadlového prostoru VDA min./max. (dm3) 275 / 1030 275 / 1030 275 / 1030

KOLA

175/65 R15 (plech)

185/65 R15 (lehká slitina)

175/65 R15 (plech)

185/65 R15 (lehká slitina)
185/65 R15

HMOTNOSTI A OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ

Pohotovostní hmotnost DIN 3-/5dveřový (kg) 1015 / 1030 1025 / 1040 1075 / 1090

Hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) 400 / 900 400 / 1000 400 / 1000

Objem palivové nádrže (litry) 45 45 45

JÍZDNÍ VÝKONY

Maximální rychlost (km/h) 156 165 172

Zrychlení 0–100 km/h (s) 14,4 13,2 12,7

SPOTŘEBA A EMISE (směrnice 2004/3/CE)

Město (l/100 km) 7,2 / 6,7* 7,4 / 6,7** 4,9

Mimo město (l/100 km) 4,4 / 4,4* 4,7 / 4,6** 3,8

Kombinovaný provoz (l/100 km) 5,4 / 5,2* 5,7 / 5,4** 4,2

Emise CO
2
 v kombinovaném provozu (g/km) 126 / 123* 132 / 124** 98

* s volitelným S&S          ** s převodovkou Dualogic™          *** kg/100 km

TECHNICKÉ ÚDAJE

ON
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1.4 Mair Turbo
105 KONÍ

BENZIN

1.3 MULTIJET 
75 KONÍ 
DIESEL

1.3 MULTIJET 
95 KONÍ
DIESEL

1.4 Natural Power 
70 KONÍ

1.4 EASYPOWER
77 KONÍ

BENZIN ZEMNÍ PLYN BENZIN LPG

4 v řadě 4 v řadě 4 v řadě 4 v řadě 4 v řadě

72 × 84 69,6 × 82 69,6 × 82 72 × 84 72 × 84

1 368 1248 1248 1368 1368

Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

10,8 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1 11,1 : 1 11,1 : 1

77 (105) 6500 55 (75) 4000 70 (95) 4000 57 (77) 6000 51 (70) 6000 57 (77) 6000

130 (13,2) 4000 190 (19,4) 1500 200 (20,4) 1500 115 (11,7) 3000 104 (10,6) 3000 115 (11,7) 3250

vícebodové elektronicky 

řízené sekvenční vstřikování

přímé vstřikování MultiJet 

Common Rail, přeplňování 

turbodmychadlem s pevnou 

geometrií s mezichladičem

přímé vstřikování MultiJet 

Common Rail, přeplňování 

turbodmychadlem 

s variabilní geometrií 

s mezichladičem 

vícebodové elektronické sekvenční fázové vstřikování, 

systém returnless

vícebodové elektronické sekvenční fázové vstřikování, 

systém returnless

přední přední přední přední přední

hydraulické hydraulické hydraulické hydraulické hydraulické

6 stupňů + zpátečka 5 stupňů + zpátečka 5 stupňů + zpátečka 5 stupňů + zpátečka 5 stupňů + zpátečka

– – – – –

Hřebenove řizení 

s elektrohydraulickým 

posilovačem

Hřebenové řízení 

s elektrohydraulickým 

posilovačem

Hřebenové řízení 

s elektrohydraulickým 

posilovačem

Hřebenové řízení s elektrohydraulickým posilovačem Hřebenové řízení s elektrohydraulickým posilovačem

10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

D 257 (ventilované) kotouč s vnitřní ventilací 

(257)

kotouč s vnitřní ventilací 

(284)

kotouč s vnitřní ventilací (257) kotouč s vnitřní ventilací (257)

T 228 buben (228) buben (228) kotouč (264) buben (228)

nezávislé zavěšení 

McPherson

nezávislé zavěšení 

McPherson

nezávislé zavěšení 

McPherson
nezávislé zavěšení McPherson nezávislé zavěšení McPherson

polonezávilsé zavěšení 

s torzní příčkou

zkrutná příčka zkrutná příčka zkrutná příčka zkrutná příčka

2510 2510 2510 2510 2510

1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466

4065 4065 4065 4065 4065

1687 1687 1687 1687 1687

1490 1490 1490 1514 1490

275 / 1030 275 / 1030 275 / 1030 200 / 950 252 / 1010

185/65 R15
175/65 R15 (plech)

185/65 R15 (lehká slitina)
185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15

1060 / 1075 1090 / 1105 1130 / 1145 1170 / 1185 1025 / 1040

400 / 1000 400 / 1000 400 / 1000 k vozidlu nelze připojit přívěs 400 / 500

45 45 45 45 13 (kg) 45 38

185 165 178 162 156 165

10,8 13,6 11,7 14,9 16,9 13,2

7,4 5,5 / 5,2* 5,3 7,9 5,4*** 7,3 9,0

4,7 3,5 / 3,5* 3,5 5,4 3,5*** 4,8 5,9

5,7 4,2 / 4,1* 4,2 6,3 4,2*** 5,7 7,0

133 112 / 108* 110 149 115 133 114
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Údaje uvedené v tomto katalogu mají 

pouze informativní charakter. Výbava 

jednotlivých modelů a příslušné 

doplňky se mohou lišit na základě 

specifi ckých požadavků trhu či právních 

norem. Fiat si vyhrazuje právo změn 

uvedených modelů z technických nebo 

obchodních důvodů bez předchozího 

upozornění.

Vytištěno: 04/2013

Záruky a servis

2 roky celková záruka, asistenční služba první dva roky bezplatně, 8 let záruka na prorezivění karoserie, 3 roky na lak. 

Dvouletá celková záruka není omezena počtem najetých kilometrů.

U každého vozu Fiat zakoupeného u ofi ciálního prodejce lze využívat službu Fiat Assistance 24 hodin denně v celé Evropě 

první dva roky bezplatně. Pomoc v případě poruchy: bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného servisu, zabezpečení 

návratu cestujících nebo pokračování v cestě, přenocování v hotelu, poskytnutí náhradního vozidla, doručení opraveného 

vozidla. Bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného servisu v případě nehody. Navštivte ofi ciálního prodejce značky Fiat 

a vyberte si model s vybavením podle svých potřeb. Prodejce vám ochotně poradí a předvede všechny modely.

Věrnost se vyplácí

Vyberte si ze široké nabídky poprodejních služeb Fiat. Využijte například možnost rozšířit si dvouletou záruku vašeho vozidla 

nebo si výhodně předplaťte jeho pravidelné prohlídky.

Více na www.vernostsevyplaci.cz.

www.fiat.cz


