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CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru – 00800 34280000 – jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale 
również łatwo go zapamiętać. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadają poszczególnym literom słowa FIAT, a następnie 0000. CIAO FIAT 
jest do Twojej dyspozycji. Możesz w każdej chwili skorzystać z pomocy drogowej, uzyskać informacje o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, 
sieci sprzedaży oraz możliwości odbycia jazdy próbnej. W ten sposób każda Twoja prośba związana z użytkowaniem samochodu będzie spełniona! Usługa dostępna jest w zakresie: pomocy 
drogowej – 7 dni w tygodniu przez całą dobę, informacji handlowych – od poniedziałku do piątku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów – od poniedziałku do soboty w 
godz. 8-20. Numer Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połączeń z telefonów stacjonarnych, z wyjątkiem połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych 
krajach. Połączenie jest darmowe z telefonów stacjonarnych i komórkowych. W niektórych krajach europejskich operator komórkowy może naliczyć opłatę zależną od wybranej taryfy.
Wszystkie samochody osobowe marki Fiat (z wyłączeniem Sedici), zakupione w punktach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce od 01.01.2012, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilome-
trów. 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. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w 
zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrze-
ga sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży. 
Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych Fiat 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 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 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.



JAKOS∂C∂ DZ∂WIĘKU, 
KTÓRĄ ZNASZ I KOCHASZ OD

 
JEST TAKZ·E DOSTĘPNA W 
TWOIM SAMOCHODZIE.

ZABAWA, TERAZ JESZCZE
 WZMOCNIONA.

Fiat 500L Beats Edition™ ju˝ jest, 
jako nowe brzmienie w trakcie Twojego dnia - ciesz
si´ doskonałym dêwi´kiem gdziekolwiek pojedziesz.

Wysoka jakoÊç dzwi´ku uzyskiwana dzi´ki
systemowi audio powstałemu przy

współpracy z Beats by Dr. Dre. 
Fiat 500L Beats Edition™ jest stworzony dla tych, 

którzy ˝yjà pełnià ˝ycia.
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Fiat 500L Beats Edition™ 
został stworzony aby zrewolucjonizowaç 

doznania muzyczne w samochodzie.
System nagłoÊnienia Hi-Fi z 6 głoÊnikami 
oraz subwooferem opracowanymi przez 
Dr. Dre oferuje moc 520 W, 8 kanałowy

wzmacniacz z DSP,
oraz zintegrowanym equalizerem, 

wi´c mo˝esz cieszyç si´ muzykà 
w pełnej okazałoÊci, z cała intensywnoÊcià 

i wysokà jakoÊcià.
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Jak ka˝da prawdziwa gwiazda,
Fiat 500L Beats Edition™ chce stworzyç własny styl.

Metropolitalny wyglàd uzyskiwany jest dzi´ki 
trzem wariantom dwukolorowego nadwozia - 

matowemu szaremu z czarnym matowym dachem, 
pastelowemu czarnemu z szarym dachem, 

lub metalizowanemu szaremu z czarnym dachem.
Wszystkie trzy warianty połàczone sà

z satynowanymi akcentami nadwozia.
Listwy ochronne na błotnikach i zderzakach oraz 

17" felgi ze stopów lekkich
sà lakierowane na czarny matowy kolor.

Z ciemnà kolorystykà kontrastujà czerwone
wstawki na lusterkach oraz czerwone zaciski hamulcowe.
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•  814 Matowy szary Maestro
Matowy czarny dach
Deska rozdzielcza w szarym matowym kolorze

•  957 Metalizowany szary Maestro
Czarny dach
Deska rozdzielcza w szarym kolorze

•  730 Pastelowy czarny Cinema
Szary dach
Deska rozdzielcza w czarnym kolorze

Główne elementy wyposa˝enia:

• System Traction+

• Klimatyzacja manualna

• 17" felgi ze stopów lekkich w kolorze czarnym matowym z oponami M+S

• Nadwozie bi-colore

• System nagłoÊnienia Hi-Fi Beats Audio

• Radio Uconnect™ z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth®

• Pakiet Komfort

• Przyciemniane tylne szyby

 120 KM 1.6 16v MULTIJET II 
START&STOP
PojemnoÊç (cm3)
Norma ekologiczna
IloÊç biegów
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr
Maksymalny moment obr: Nm (kgm) przy obr
Maksymalna pr´dkoÊç (km/h)
Przyspieszenie (s): 0–100 km/h
Zu˝ycie paliwa (l/100 km) 
wg dyrektywy 2004/3/EC
tryb miejski
tryb pozamiejski
tryb mieszany
emisja CO2 (g/km)

1598
Euro 5+
6
88 (120) 3750
320 @ 1750
183
11,5

5,8
4,2
4,8
125

 120 KM 1.4 16v T-JET 

PojemnoÊç (cm3)
Norma ekologiczna
IloÊç biegów
Moc maksymalna: kW (KM) przy obr
Maksymalny moment obr: Nm (kgm) przy obr
Maksymalna pr´dkoÊç (km/h)
Przyspieszenie (s): 0–100 km/h
Zu˝ycie paliwa (l/100 km) 
wg dyrektywy 2004/3/EC
tryb miejski
tryb pozamiejski
tryb mieszany
emisja CO2 (g/km)

1368
Euro 6
6
88 (120) 5000
215 @ 2500
183
11,0

9,3
5,7
7,0
163


