
SILNIK

Moc maksymalna kW (KM) przy obr./min 51 (69) 5500 57 (77) 6000 

Maksymalny moment obrotowy

Nm (kGm) przy obr./min 102 (10,4) 3000 115 (11,7) 3250

KOŁA

Opony 185/65 R15 185/65 R15

WYMIARY

Rozstaw osi (mm) 2510 2510

Długość/szerokość/wysokość (mm) 4065/1687/1490 4065/1687/1490

Pojemność przestrzeni bagażowej (VDA, dm3) 275/1030 275/1030

OSIĄGI – ZUŻYCIE PALIWA

Prędkość maksymalna (km/h) 156 165

Przyspieszenie (s) 0-100 km/h 14,4 13,2

Zużycie paliwa (zgodnie z dyrektywą

2004/3/WE (l/100 km)

cykl miejski 6,7■/7,2 7,4

cykl pozamiejski 4,4■/4,4 4,7

cykl mieszany 5,2■/5,4 5,7

Emisje CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 123■/126 132
■ z Start&Stop

1,4 8v 77 KM
Euro 6
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SILNIKI  BENZYNOWE CENA (z ∏ ) CENA PROMOCYJNA (z ∏ )

1.2 69 KM EASY 42 700 41 300

1.4 77 KM EASY 44 700 41 700

1,2 8v 69 KM
Euro 6

ROK PRODUKCJI 2016

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.



LINIA I STYL NR OPCJI EASY

Klamki w kolorze nadwozia 61A •
Zderzaki w kolorze nadwozia 876 •
Przyciemnione szyby boczne tylne i tylna 070 550 zł

Felgi ze stopów lekkich 16",opony 195/55/16 7-ramienne 439 1 800 zł

Felgi ze stopów lekkich 15", opony 185/65/15 108 1 350 zł

Dojazdowe koło zapasowe stalowe z oponą 175/65 R15, prędkość maksymalna 80 km/h 4UE 350 zł

Pełnowymiarowe koło zapasowe stalowe z oponą 185/65 R15 5IY 400 zł

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ

Immobiliser FIAT CODE 015 •
Centralny zamek z pilotem w kluczyku 228+008 •
Elektrycznie sterowane szyby przednie 028 •
Klimatyzacja manualna  z filtrem przeciwpyłkowym 025 •
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 011 •
Komputer pokładowy z wyświetlaczem piktogramowym 4RQ •
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk 352 •
Lusterka boczne elektrycznie sterowane w kolorze czarnym 976 •
Reflektory przednie z funkcją "Folow Me Home" 096 •
Homologacja 5-osobowa 273 •
Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości 450 •
Światła do jazdy dziennej (DRL) 692 •
Wspomaganie kierownicy Dualdrive 112 •
Zagłówki na tylnej kanapie 182 •
Zestaw naprawczy opon Fix&Go 499 •
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, lakierowane z czujnikiem temp. zewnętrznej      041 450 zł /•
Podłokietnik przedni ze schowkiem w środku 132 700 zł

Podgrzewane siedzenia przednie 452 1 100 zł

Czujniki parkowania tylne 508 1 100 zł

System Start & Stop dla silników 1.2 8v 69KM 5DE 1 350 zł/• (1)

Gniazdo z zasilaniem 12v w bagażniku 823 450 zł

Pakiet dla palących: (Zapalniczka + Popielniczka) 989 250 Zł

BEZPIECZEŃSTWO

ABS + EBD + BAS 009+052 •
TPMS - czujniki ciśnienia powietrza w oponach 7B2 •
ESP + ASR/MSR, HBA i Hill Holder 392 •
ESS - system sygnalizacji awaryjnego hamowania 094 •
Poduszka powietrzna przednia kierowcy 500 •
Poduszka powietrzna przednia pasażera 502 •
Poduszki powietrzne boczne 505 1 400 zł

System przeciwpożarowy FPS 4G5 •
Światła przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakretów 097 900 zł

Trzeci tylny zagłówek 511 440 zł

AUDIO/TELEMATYKA

Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + 6 głośników) 082 •
Radioodtwarzacz CD+MP3 41A 1 350 zł

Przyciski do sterowania radiem na kole kierownicy 245 100 zł

•  wyposażenie standardowe    1 – opcjonalne dla silnika 1.2
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METALIZOWANE (2 150 zł)

KOLORY TAPICERKI

127 Czarny/Szary
Szare wstawki
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PASTELOWE (2 150 zł)
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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 17.02.2016.     
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