
SILNIKI 1.4 8v 1.3 Multijet 16v
Euro 6 Euro 6

Pojemność skokowa (cm3) 1368 1248

Moc maks. CE: KM (kW) przy obr./min 77 (57) / 6000 80 (58) / 4000

Maks. moment obr. CE: Nm (kgm) obr./min 115 (11,7) / 3200 190 (19,4) / 1500

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Skrzynia biegów: Ilość biegów 5 + wsteczny 5 + wsteczny

KOŁA

Ogumienie: felgi stalowe 185/65/15 185/65/15

WYMIARY

Rozstaw osi (mm) 2513 2513

Długość / Szerokość (mm) 3959/1716 3959/1716

Wysokość bez obciążenia /
Wysokość z relingami dachowymi (mm) 1735/1803 1735/1803

Pojemność bagażnika
wg normy VDA (dm3) min. / max.: 330/2500 330/2500

MASA – POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA

Zbiornik paliwa (l) 45 45

Masa samochodu gotowego do drogi DIN (kg)** 1255 1275

OSIĄGI, ZUŻYCIE PALIWA

Prędkość maksymalna (km/h) 155 155

Przyspieszenie (s): 0/100 km/h (2 osoby + 20kg) 14,7 17,7

Zużycie paliwa zgodnie z dyrektywą
EC 1999/100 (l/100km)

cykl miejski 8,9 4,9/4,8*/5,7***

cykl pozamiejski 5,8 3,6/3,7*/3,8***

cykl mieszany 6,9 4,1/4,5***

Emisja CO2 (g/km) 161 107

* wersje ze skrzynią Dualogic      ** masa może się zmienić w zależności od wyposażenia *** wersja bez Eco-Pack i Start&Stop

SILNIK BENZYNOWY
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CENA
WERSJA BENZYNOWA CENA (z ∏ ) PROMOCYJNA (z ł )

1.4 Active 77 KM 49 600 40 500

1.4 Dynamic 77 KM 55 600 47 500

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.

ROK PRODUKCJI 2016

SILNIK DIESLA

CENA
WERSJA DIESEL CENA (z ∏ ) PROMOCYJNA (z ł )

1.3 Multijet 16v Dynamic 80 KM 68 600 60 500



LINIA I STYL NR OPCJI ACTIVE DYNAMIC
Przyciemniane szyby boczne i tylna 070 550 zł 550 zł
Felgi ze stopów lekkich 16", opony 195/55/16 (bez możliwości montażu łańcuchów), koło zapasowe dojazdowe 15" 431 1 800 zł 1 800 zł
Relingi dachowe w kolorze aluminiowym 375 900 zł 900 zł
Zderzaki w kolorze nadwozia 876 l l

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 976 250 zł l

Pakiet Look (przyciemniane szyby boczne i tylna + relingi dachowe w kolorze aluminiowym +
felgi ze stopów lekkich 16", opony 195/55/16 (bez możliwości montażu łańcuchów) 5PU 2 550 zł 2 550 zł

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ
Centralny zamek z pilotem w kluczyku 008 l l

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 011 l l

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym 025 3 850 zł l

Elektrycznie sterowane szyby przednie 028 l l

Tylna szyba ogrzewana z wycieraczką 029 l l

Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej 041 550 zł l

Drzwi bagażnika otwierane do góry 148 l l

Drzwi boczne tylne przesuwne z obu stron 523 l l

DEAD LOCK - dodatkowe zabezpieczenie zamków drzwi 064 300 zł 300 zł
Dodatkowy ogrzewacz dla silnika Diesla 52Y – 700 zł
Automatyczna blokada drzwi podczas ruchu samochodu (pow. 5 km/h) 130 l l

Zagłowki na tylnej kanapie (3 sztuki) 182 l l

Tylna kanapa dzielona 60/40 195 750 zł l

Wyjmowana półka przykrywająca przestrzeń bagażową 209 l l

Centralny zamek 228 l l

Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem 352 l l

Fotel kierowcy z regulacją wysokości 450 550 zł l

Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 40Y 350 zł l

Podłokietnik przedni 132 550 zł l

Tempomat 416 – 1 100 zł
Fotele przednie podgrzewane 452 900 zł 900 zł
Felgi stalowe 15", opony 185/65/15 141 l l

Fix&Go - zestaw do naprawy opon ze sprężarką (wyklucza koło zapasowe) 499 l l

Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą 320 660 zł 660 zł
Pełnowymiarowe koło zapasowe 15", opona 185/65/15 (dla opcji 431 kolo zapasowe dojazdowe) 980 450 zł 400 zł
Fotel pasażera składany w stolik i przesuwany (eliminuje boczne poduszki powietrzne 505) 4GQ 350 zł 350 zł
Czujniki parkowania tylne 508 1 100 zł 1 100 zł
Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszklone 519 700 zł 700 zł
Oświetlenie sufitowe przenośne 58F 350 zł 350 zł
System Start&Stop 5DE – –/1 200 zł*
Uchwyty ISOFIX do montowania fotelika dzięcięcego (2 na tylnej kanapie) 631 l l

Siatka podtrzymująca bagaże 762 350 zł 350 zł
Wykładzina pokrywająca przestrzeń ładunkową z tkaniny 798 l l

Gniazdo z zasilaniem 12v na desce rozdzielczej 823 l l

Zamykany schowek podręczny 845 l l

Pakiet dla palących (zapalniczka + popielniczka) 989 300 zł 300 zł
Fartuchy przeciwbłotne tylne 990 300 zł 300 zł

BEZPIECZEŃSTWO
ABS + EBD (elektroniczny rozdzielacz siły hamowania) 009 l l

TPMS - czujniki ciśnienia powietrza w oponach 5YB l l

Poduszki powietrzne przednie 500/502 l l

Poduszki powietrzne boczne przednie 505 l l

Czujnik zapięcia pasów 189 l l

ESP (elektroniczna stabilizacja toru jazdy) + ASR + MSR + HBA i Hill Holder 392 l l

Światła przeciwmgielne 097 900 zł l

Alarm 213 1 350 zł 1 350 zł

AUDIO/TELEMATYKA
Przystosowanie do montażu radia (okablowanie) 072 l –
Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + 6 głośników) 082 450 zł l

Kierownica z przyciskami sterującymi radiem 245 450 zł 450 zł
Blue&Me™: system głośnomówiący z technologią Bluetooth™ 4J3 1 100 zł 1 100 zł
Przystosowanie do nawigacji TomTom (z Blue&Me) 68R 250 zł 250 zł
Przystosowanie do nawigacji TomTom (bez Blue&Me) 6EN 300 zł 300 zł
Radioodtwarzacz CD / MP3 zintegrowany, system nagłośnienia Hi-Fi 40 W, 6 głośników 717 1 650 zł l

l wyposażenie standardowe                    – niedostępne                    * dla silnika 1.3 Multijet 16v 75KM
Podane ceny są cenami wyposażenia opcjonalnego
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PASTELOWE (OPCJA 5B2) (1250 zł)

KOLORY TAPICERKI
DYNAMIC

220 AXELL
czarno/czerwona

288 AXELL czarno/szara

ACTIVE
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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.     


