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Wszystkie samochody osobowe marki Fiat (z wyłączeniem Sedici) sprzedane od 1.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu
kilometrów. W całym okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia
kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach
opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.
Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta,
zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków
i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

SILNIKI  BENZYNOWE POP LOUNGE 500C

1.2 8v 69 KM 42 000 47 600 57 100
47 000 52 100 65 100

0.9 SGE TwinAir 8v S&S 85 KM – 53 100 –
58 100

0.9 SGE TwinAir 8v S&S 105 KM – 55 100 65 100
60 100 73 100



PAKIETY WYDŁUŻONEJ GWARANCJI MAXIMUM CARE

Pa le ta usług przy go to wa nych pod ką tem Two je go sa mo cho du, za pew nia, że wszyst kie czyn no ści ser wi so we są wy ko ny wa ne u De ale rów

i w Au to ry zo wa nych Sta cjach Ob słu gi mar ki Fiat w Eu ro pie, przez wy so ko kwa li fi ko wa nych i od po wied nio wy spe cja li zo wa nych tech ni ków,

z za sto so wa niem ory gi nal nych czę ści za mien nych.

Ma xi mum Ca re jest to naj bar dziej kom plek so wy pro gram Mo par® Ve hic le Pro tec tion. 

Za pew nia cał ko wi te za bez pie cze nie Two je go sa mo cho du przed uster ka mi kom po nen tów me cha nicz nych i elek trycz nych, umoż li wia jąc wy bór

okre su trwa nia gwa ran cji w za leż no ści od Two ich po trzeb i pre fe ren cji.

Do wy bo ru jest kil ka wa rian tów za leż nych od okre su i gra nicz ne go prze bie gu, któ re prze wi du ją wy dłu że nie gwa ran cji po sia da neg o po jaz du o:

• + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km (opcja – 3 la ta gwa ran cji),

• + 2 la ta i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 la ta gwa ran cji),

• + 3 la ta i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat gwa ran cji).

LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT 45 000 90 000 120 000 60 000 120 000 160 000 75 000 150 000 200 000

do 3 lat 799 zł 1 090 zł 1 190 zł

do 4 lat 1 860 zł 2 260 zł 2 390 zł

do 5 lat 2 990 zł 3 590 zł 3 890 zł

PA KIE TY SER WI SO WE Easy Ca re

Pa kie ty Ser wi so we za pew nia ją ser wi so wa nie po jaz du na za sa dzie usłu gi przed pła co nej. Użyt kow nik ma za gwa ran to wa ną ob słu gę au ta w uzgod -

nio nym za kre sie okre ślo nym umo wą, sto sow nie do wy bra ne go wa rian tu uza leż nio ne go od prze bie gu po jaz du. Mo że być ona wy ko na na w do -

wol nym Au to ry zo wa nym Ser wi sie FIAT w Pol sce, a pro fe sjo nal na ob słu ga i wy so ka ja kość na praw, tak że po za pa kie to wych, gwa ran tu ją utrzy ma -

nie po jaz du w pra wi dło wym, wy so kim sta nie tech nicz nym i spo koj ną je go eks plo ata cję w dłu gim okre sie.

Do wy bo ru jest kil ka wa rian tów pa kie tu EASY CA RE, za leż nych od okre su i gra nicz ne go prze bie gu eks plo ata cji po jaz du:

• do 3 lat i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km,

• do 4 lat i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km,

• do 5 lat i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km.

KREDYT ROK BEZ RAT

• WPŁATA WŁASNA - 50%

• JEDNORAZOWA SPŁATA KREDYTU PO 12 MIESIĄCACH

LUB

• SPŁATA W KOLEJNYCH W 84 MIESIĘCZNYCH RATACH

LEASING NOWY

• PIERWSZY CZYNSZ 0%

• NISKIE RATY LEASINGOWE 

• ATRAKCYJNY CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU

• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US ORAZ DOKUMENTÓW REJESTROWYCH

KREDYT Z RATAMI ROCZNYMI 3x33, 4x25, 5x20

• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA - 20%

• OKRES KREDYTU 24-48 MIESIĘCY

• RATY PŁATNE CO 12 MIESIĘCY

SPECJALNE OFERTY LEASINGOWE

• NISKI CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU

• WARUNKI LEASINGU SZYTE NA MIARĘ

• ELASTYCZNA WYSOKOŚĆ WYKUPU SAMOCHODU - Z GWARANCJĄ
WYKUPU PRZEZ WYBRANYCH DEALERÓW

• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US ORAZ DOKUMENTÓW REJESTROWYCH

KREDYT MIÓD-MALINA

• NAJLEPSZY PRODUKT FINANSOWY ROKU 2015 (TYTUŁ NADANY
PRZEZ CENTRALNE BIURO CERTYFIKACJI KRAJOWEJ SP. Z O.O.)

• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA  OD  0%

• ELASTYCZNY OKRES KREDYTU 12-96 MIESIĘCY

• ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE

UBEZPIECZENIA

• UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU / LEASINGU - PRZEZ CAŁY OKRES
FINANSOWANIA

• UBEZPIECZENIE GAP AŻ DO 5 LAT

• UBEZPIECZENIE AWARII ELEKTROMECHANICZNEJ PRZEDŁUŻONA
GWARANCJA

• ATRAKCYJNY PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W LEASINGU

ROK/0

3x33
4x25
5x20

MIÓD
MALINA

LEASING

NOWY

LEASING

FINANSOWANIE
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876 Czarny Vesuvio
(metalizowany)

866 Bordowy Opera
(pastelowy)
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LOUNGE
(OPCJA)

686/687 Tapicerka
Skórzana Czarny -
Kość słoniowa

LOUNGE
(OPCJA)

861 Tapicerka
Skórzana Bordowy -
Kość słoniowa

LOUNGE
(OPCJA)

688 Tapicerka
Skórzana Bordowy -
Niebieski

LOUNGE
(OPCJA)

461 Tapicerka
Skórzana Tytoniowy -
Kość słoniowa

POP

241/273 Tapicerka
POP Szary/Czarny -
Czerwony

POP

243/359 Tapicerka
POP Szary/Czarny -
Szary

LOUNGE

301 Tapicerka
LOUNGE Krata
Księcia Walii Szary /
Kość słoniowa -
Czarny

LOUNGE

302 Tapicerka
LOUNGE Krata
Księcia Walii Szary /
Oliwkowy - Czarny

LOUNGE

374Tapicerka
LOUNGE Krata
Księcia Walii Szary /
Kość słoniowa - Kość
słoniowa

LOUNGE

605 Tapicerka
LOUNGE Krata Księcia
Walii Szary / Koralowy
- Kość słoniowa

TAPICERKI

KOLORY

712 Żółty Sole
(pastelowy)

735 Szary Carrara
(pastelowy)

952 Niebieski Volare
(pastelowy)

227 Biały Perla
(perłowy)

695 Szary Pompei
(metalizowany)

372 Szary Colosseo
(metalizowany)

111 Czerwony
Passione
(pastelowy)

166 Zielony
Lattementa
(pastelowy)

268 Biały Gelato
(pastelowy)

552 Czerwony
Corallo
(pastelowy)

687 Niebieski
Dipinto Di Blu
(metalizowany)



SILNIKI  BENZYNOWE

Felgi
ze stopów
lekkich 15”

18-ramienne
opcja 5YN

FELGI

DANE TECHNICZNE

SILNIK 1.2 8v 0.9 SGE TwinAir 8v S&S 0.9 SGE TwinAir 8v S&S

POP / LOUNGE / 500C LOUNGE LOUNGE / 500C

Moc maks.: KM-CEE (kW-CEE) przy obr./min 69 (51) / 5500 85 (62,5) / 5500 105 (77) 5500

Maks. moment obrotowy: Nm przy obr./min 10,4 (102) / 3000 14,8 (145) / 1900 14,8 (145) / 2000

Norma ekologiczna Euro 6 Euro 6 Euro 6

NAPĘD przedni przedni przedni

Skrzynia biegów: ilość biegów 5 + wsteczny 5 + wsteczny 6 + wsteczny

WYMIARY

Rozstaw osi (mm) 2300 2300 2300

Rozstaw kół (mm) przód 1413    tył 1407

Długość / Szerokość / Wysokość (m) 3571  / 1627  /  1488

Poj. bagażnika (l) rozłożone / złożone tylne oparcie 185/520   (182/520 dla wersji 500C)

OSIĄGI

Prędkość maks. (km/h) 160 173 188

Przyspieszenie. (sek.): 0 ÷ 100 km/h 12,9 (13,0**) 11,5 10,0

ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4,9 / 4,8** 3,8 / 3,8** 4.2

Zużycie paliwa w cyklu miejskim 6,2 / 6,0** 4,6 / 4,3** 5.5

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim 4,2 / 4,1** 3,4 / 3,5** 3.5

Emisja CO2 (g/km) 115 / 111** 90 / 88** 99
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POP/LOUNGE/500C

(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 15”

18-ramienne
opcja 73Z

POP/LOUNGE/500C
(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 15”

14-ramienne
opcja 4WQ

POP/LOUNGE/500C
(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 16”

14-ramienne
opcja 5EQ

POP/LOUNGE/500C
(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 15”

14-ramienne
opcja 6U4

POP/LOUNGE/500C
(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 16”

18-ramienne
opcja 74A

POP/LOUNGE/500C
(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 15”

18-ramienne
opcja 431

POP/LOUNGE/500C
(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 16”

17-ramienne
opcja 435

POP/LOUNGE/500C
(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 16”

20-ramienne
opcja 5ZZ

LOUNGE/500C
(OPCJA)

Felgi
ze stopów
lekkich 15”

14-ramienne

LOUNGE/500C
(STANDARD)



NADWOZIE I STYL NR OPCJI POP LOUNGE 500C
Dach materiałowy elektrycznie otwierany (do wyboru jeden z trzech kolorów)  – – ¢

Pakiet Chromo (chromowane listwy pod linią okien bocznych,chromowana końcówka rury
wydechowej, wewnętrzne klamki drzwi chromowane,chromowane listwy na zderzakach
przednim i tylnym, chromowane wstawki w gałce skrzyni zmiany biegów) 4MQ – ¢ ¢

Zderzaki w kolorze nadwozia 876 ¢ ¢ ¢

Dach szklany panoramiczny stały z roletą przeciwsłoneczną 59E 2 750 zł ¢ –
Dach elektrycznie otwierany "Sky Wind" z roletą przeciwsłoneczną 400 – 2 200 zł –
Lakier pastelowy Szary Carrara 5DL 0 zł 0 zł 0 zł
Lakier pastelowy 5CA / 5CG / 5CJ / 5CH / 5DM / 74G 1 350 zł 1 350 zł 1 350 zł
Lakier metalizowany 5DR / 5DT / 5DS / 5CE / 5DP 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł
Lakier perłowy 61P 3 300 zł 3 300 zł 3 300 zł
Lakier bicolore 6Y1 / 6Y3 3 850 zł 3 850 zł 3 850 zł
Listwa chromowana na masce samochodu 4BJ 250 zł 250 zł 250 zł
Listwy progowe chromowane 018 250 zł 250 zł ¢

Listwy boczne ochronne lakierowane + plakietka "Logo 500" 4M5 500 zł 500 zł 500 zł
Listwy boczne ochronne lakierowane z miejscem na umieszczenie unikatowej plakietki z linii akcesoriów 4XC 350 zł 350 zł 350 zł
Tapicerka skórzana FRAU 211 – 4 400 zł 4 400 zł
Zaciski hamulców lakierowane na czerwono (dostępne dla silników 0.9 TwinAir 105KM) 4KM – 700 zł 700 zł
BEZPIECZEŃSTWO
ABS + EBD 009 ¢ ¢ ¢

BAS - Brake Assist System 052 ¢ ¢ ¢

ESC (elektroniczna stabilizacja toru jazdy - zawiera systemy jak ASR, MSR, HBA, Hill Holder) 392 ¢ ¢ ¢

ESS - (Emergency Stop Signalling) - system sygnalizacji awaryjnego hamowania 094 ¢ ¢ ¢

Czujnik zapięcia pasów 189 ¢ ¢ ¢

Poduszka powietrzna kierowcy 500 ¢ ¢ ¢

Poduszka powietrzna pasażera z opcją dezaktywacji poprzez system My Car 502 ¢ ¢ ¢

Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 150 ¢ ¢ ¢

Poduszki powietrzne przednie boczne 505 ¢ ¢ ¢

Kurtyny powietrzne 614 ¢ ¢ ¢

System przeciwpożarowy FPS (układ zapobiegający wystąpieniu pożaru w następstwie kolizji) 4G5 ¢ ¢ ¢

TPMS - czujniki ciśnienia powietrza w oponach 5YB ¢ ¢ ¢

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ
Centralny zamek i elektrycznie otwierane szyby przednie 428 ¢ ¢ ¢

Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska 626 – ¢ ¢

Fotel pasażera z mechaniczną pamięcią ustawienia 4GQ ¢ ¢ ¢

Gniazdko zasilające 12V na tunelu środkowym 823 ¢ ¢ ¢

GSI - Gear Shift Indicator - wskaźnik zmiany biegów ¢ ¢ ¢

Immobiliser FIAT Code 015 ¢ ¢ ¢

Kierownica z regulacją wysokości 011 ¢ ¢ ¢

Kieszeń na oparciu fotela pasażera 339 – ¢ ¢

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym 025 ¢ ¢ ¢

Komputer pokładowy z systemem My Car 459 ¢ ¢ ¢

Korek wlewu paliwa otwierany kluczykiem 352 ¢ ¢ ¢

Lusterka boczne elektrycznie sterowane w kolorze czarnym 218 ¢ – –
Pakiet dla palących (zapalniczka + popielniczka) 665 ¢ ¢ ¢

Przyciski sterowania radia na kierownicy 4WE ¢ – –
Reflektory dodatkowe do jazdy dziennej (DRL) 692 ¢ ¢ ¢

Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home 096 ¢ ¢ ¢

Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku 008 ¢ ¢ ¢

Tylna kanapa z dzielonym oparciem 50/50 (zawiera zagłówki tylne z regulacją wysokości) 195 ¢ ¢ ¢

Uchwyty Isofix trzypunktowe na tylnej kanapie 631 ¢ ¢ ¢

Uchwyt po stronie pasażera 890 ¢ ¢ –
Wspomaganie elektryczne kierownicy Dual Drive z funkcją CITY / ECO 112 ¢ ¢ ¢

Wyświetlacz 7-calowy TFT - elektroniczny wyświetlacz zegarów i komputera pokładowego 4GF – ¢ ¢

Zagłówki przednie z regulacją wysokości ¢ ¢ ¢

Zestaw wskaźników analogowy z ekranem komputera pokładowego 77N ¢ – –
Czujniki parkowania tylne 508 1 100 zł 1 100 zł ¢

Gałka skrzyni zmiany biegów pokryta skórą 4VU – 450 zł 450 zł
Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radia Uconnect 318 700 zł ¢ ¢

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z filtrem przeciwpyłkowym 140 – 1 650 zł 1 650 zł
Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane w kolorze nadwozia 041 550 zł ¢ ¢

Lusterka boczne w obudowie chromowanej 4RR 450 zł 450 zł 450 zł
Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne 410 – 900 zł 900 zł
Łopatki zmiany biegów przy kierownicy (łączy się z opcją 407) 5BH 350 zł 350 zł 350 zł
Pakiet CITY (klimatyzacja automatyczna + czujniki parkowania + lusterko elektrochromatyczne) 6RK – 2 750 zł 2 750 zł
Reflektory bi-ksenonowe 230 – 3 300 zł 3 300 zł
Skrzynia biegów półautomatyczna Dualogic Selespeed 407 4 400 zł 4 400 zł 4 400 zł
System Start&Stop 5DE 1 350 zł 1 350 zł/¢ 1 350 zł/¢
Szyby tylne przyciemniane 070 – 550 zł 550 zł
Światła przeciwmgielne 097 900 zł 900 zł 900 zł
Wind Stop - osłona przeciwwietrzna 925 – – 700 zł
FELGI I OPONY
Felgi ze stopów lekkich 15" 14-ramienne(opony 185/55 R15, brak możliwości instalacji łańcuchów) 74B – ¢ ¢

Felgi ze stopów lekkich 15" 18-ramienne(opony 185/55 R15, brak możliwości instalacji łańcuchów) 431 1 650 zł 550 zł 550 zł
Felgi ze stopów lekkich 15" 14-ramienne(opony 185/55 R15, brak możliwości instalacji łańcuchów) 4WQ 1 650 zł 550 zł 550 zł
Felgi ze stopów lekkich 16" 17-ramienne(opony 195/45 R16, brak możliwości instalacji łańcuchów) 435 2 200 zł 1 100 zł 1 100 zł
Felgi ze stopów lekkich 16" 14-ramienne(opony 195/45 R16, brak możliwości instalacji łańcuchów) 5EQ 1 350 zł 1 350 zł 1 350 zł
Felgi ze stopów lekkich 15" 18-ramienne(opony 185/55 R15, brak możliwości instalacji łańcuchów) 5YN 1 650 zł 550 zł 550 zł
Felgi ze stopów lekkich 16" 20-ramienne(opony 195/45 R16, brak możliwości instalacji łańcuchów) 5ZZ – 700 zł 700 zł
Felgi ze stopów lekkich 15" 14-ramienne(opony 185/55 R15, brak możliwości instalacji łańcuchów) 6U4 1 650 zł 550 zł 550 zł
Felgi ze stopów lekkich 15" 18-ramienne(opony 185/55 R15, brak możliwości instalacji łańcuchów) 73Z 1 650 zł 550 zł 550 zł
Felgi ze stopów lekkich 16" 18-ramienne(opony 195/45 R16, brak możliwości instalacji łańcuchów) 74A 2 200 zł 1 100 zł 1 100 zł
Zestaw naprawczy koła Fix&Go 499 ¢ ¢ ¢

Dojazdowe niepełnowymiarowe koło zapasowe (135/80 R14") 803 350 zł 350 zł 350 zł
Kołpaki Vintage 14" 878 350 zł – –
AUDIO
Radio Uconnect (bez CD) z portami USB i AUX 6ZE ¢ – –
Radio Uconnect z 5-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portami USB i AUX i Bluetooth 7HZ 1 650 zł ¢ ¢

Radio Uconnect NAV z 5-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portami USB i AUX i Bluetooth 7J2 3 300 zł 1 650 zł 1 650 zł
¢ wyposażenie standardowe – niedostępne Podane ceny są cenami wyposażenia opcjonalnego

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę
na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady
w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań  z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących
pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych  czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go
do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A.
tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. Data aktualizacji 21.03.2016.     
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA


