Nowy Fiat Panda 4x4 Cross

CENY – DANE TECHNICZNE

ROK PRODUKCJI 2016

SILNIK BENZYNOWY

CENA
(z∏)

CENA PROMOCYJNA
OD (z∏)

0.9 TwinAir Turbo 90 KM Start&Stop

73 200

68 200

SILNIKI DIESL A

CENA
(z∏)

CENA PROMOCYJNA
OD (z∏)

1.3 Multijet 16v 80 KM Start&Stop DPF

78 200

73 200

SILNIK BENZYNOWY

SILNIK DIESLA

SILNIK

0.9 TwinAir Turbo 85 KM
Start&Stop
Euro 6

1.3 Multijet 16v 95 KM
Start&Stop DPF
Euro 6

Pojemność (cm3)
Moc maksymalna:
kW (KM) przy obr./min
Maks. moment obrotowy:
Nm (kGm) przy obr./min

875
normal 66,2 (90) 5500
eco 57 (77,5) 5500
normal 145 (14,8) 1900
eco 100 (10,2) 2000

1248
69 (95) 3750
200 (20,4) 1500

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Napęd
Skrzynia biegów, ilość biegów

4x4

4x4

6 + wsteczny

5 + wsteczny

3705 / 1662
(1885 z lusterkami)

3705 / 1662
(1885 z lusterkami)

1657

1657

WYMIARY/KOŁA
Długość/szerokość (mm)
Wysokość (mm)
Pojemność bagażnika
zgodnie z VDA (dm3) min./maks.
Opony

225 / 870

225 / 870

185/65 R15 88H M+S

185/65 R15 88H M+S

OSIĄGI – ZUŻYCIE PALIWA
Prędkość maksymalna (km/h)

167

168

Przyspieszenie (s): od 0 do 100 km/h

12,0

12,7

5,9 / 4,3 / 4,9

4,8 / 4,4 / 4,5

114

119

Zużycie paliwa (zgodnie
z dyrektywą 1999/100/WE)
cykl miejski / pozamiejski / mieszany (l/100 km)
Emisja spalin – CO2 (g/km)

START&STOP

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.

Nowy Fiat Panda 4x4 Cross

WYBRANE ELEMENTY WYPOSA˚ENIA

ROK PRODUKCJI 2016

LINIA I STYL
Zderzaki w kolorze nadwozia z listwami ochronnymi
Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
Obudowa lusterek bocznych w kolorze nadwozia
Klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia
Listwy boczne ochronne w kolorze szarym z logo Cross
Relingi dachowe podwyższone CROSS
Przyciemniane szyby boczne i tylna
Felgi ze stopów lekkich 15-calowe przyciemniane z oponami 185/65 R15 M+S
Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ
GSI - Gear Shift Indicator - wskaźnik zmiany biegów
Panel zegarów oraz radia w kolorze szarym matowym
Kierownica z regulacją wysokości
Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home
Elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive™ z trybem City
Start&Stop
Elektryczne podnoszenie szyb przednich + centralny zamek
System tankowania Smart Fuel
Komputer pokładowy "My Car"
Podwyższony centralny tunel między fotelami przednimi
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Podgrzewane przednie fotele
Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem
Tylne czujniki parkowania
Nagrzewnica PTC dla silnika Diesla i TwinAir
Obudowa oświetlenia w podsufitce z mikrofonem dla systemu Blue&Me
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Gniazdko zasilające 12 V
Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym
Oparcie pasażera składane w stolik
Składane dzielone siedzenie tylne Fix&Fold 40/60, wersja 5-miejscowa
Regulacja wysokości siedzenia kierowcy
Zestaw dla palących
Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku
Ogrzewanie szyby przedniej
Immobiliser Fiat Code
BEZPIECZEŃSTWO
Czujniki zapięcia pasów dla wszystkich pasażerów samochodu
ELD - elektroniczna blokada dyferencjału
ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) + BAS
TPMS - czujniki ciśnienia powietrza w oponach
Przednie zagłówki Antiwiplash
Przednie poduszki powietrzne (po stronie kierowcy i pasażera)
Kurtyny powietrzne
ESC (Electronic Stability Control) + ASR + Hill Holder
ESS - system sygnalizacji awaryjnego hamowania
Boczne poduszki powietrzne z przodu
Zagłówki tylne
Światła przeciwmgielne
Fix&Go – Zestaw do pompowania i naprawy opon
Koło zapasowe niepełnowymiarowe
System przeciwpożarowy FPS
System City Brake Control
Selektor Terrain Control z trybem Hill Descent Control - kontrola zjazdu ze wzniesienia
AUDIO/TELEMATYKA
Radioodtwarzacz CD+MP3 (6 głośników)
Blue&Me™ z przyciskami sterowania radiem/telefonem na kierownicy
My Port (możliwość zintegrowanego montażu nawigacji satelitarnej TomTom w desce rozdzielczej)
PAKIETY
Pakiet KOMFORT: (uchwyty dla pasażerów z tyłu, uchwyt na okulary po stronie kierowcy, regulacja wysokości
przednich pasów bezpieczeństwa)
Pakiet ZIMOWY: (podgrzewane fotele przednie, podgrzewana przednia szyba)
– niedostępne
Podane ceny są cenami wyposażenia opcjonalnego.
¢ wyposażenie standardowe

CROSS
¢
¢
¢
¢
¢
¢
550 zł
¢
¢

011
096
112
5DE
428
4MF
459
465
041
452
4M6
508
52Y
54E
68U
823
140
295
273+195
626
665
008
253
015

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
1 100 zł
¢
1 100 zł
550 zł
¢
¢
¢
¢
550 zł
¢
¢
200 zł
¢
550 zł
¢

009+052
7B2
42F
500+502
614
392
094
505
182
097
499
803
4G5
6DC
BNH

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
350 zł
¢
1650 zł
¢

717
6RR+4GA+5BH
68R

¢
¢
250 zł

890
6R7

200 zł
1100 zł

TAPICERKA

KOLORY
PASTELOWE (0 zł)

296 Biały Gelato

NR OPCJI
876
692
5J8
61A
927
375
070
108+144
320

CROSS

PASTELOWE ZA DOPŁATĄ (1 250 zł)

715/A Beżowy Cappucino

289 Czerwony Passione

509 Żółty Cross

601 Czarny Cinema

METALIZOWANE (1 900 zł)
235 Skóra ekologiczna Risico
Szary / Brązowy

374/C Zielony Toscana

Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat Auto 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. Fiat Auto 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.). Fiat Auto 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 17.03.2016.

