


 5OOL TREKKING



LIFE EXPLORER.
Ka˝dy dzieƒ mo˝e byç nieznanym, które czeka na odkrycie. Potrzeba 
talentu, aby robiç to z pasjà i wyczuciem. Takim, jakie ma Fiat 500L 
Trekking – wolny duch o dwóch naturach, które rywalizujà ze sobà 
ka˝dego dnia. Jedna wielkomiejska, pozwala mu przemykaç przez 
zatłoczone ulice, druga – bardziej Êmiała w poszukiwaniu emocji, majàcych
smak terenowej przygody. Je˝eli poszukujesz nowych wyzwaƒ, staw im czoła 
za kierownicà Fiata 500L Trekking.
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Arystofanes

„WOLNY 
CZŁOWIEK 

NIE LUBI BEZ-
CZYNNOÂCI.”

CIESZ SI¢ KA˚DÑ CHWILÑ.
Czas wyjÊç na zewnàtrz i poczuç, jak smakuje ˝ycie. Najlepiej zrobiç to 
w nienagannym stylu. Fiat 500L Trekking ma wspaniały off-roadowy  
wyglàd, podwy˝szone zawieszenie i masywne zderzaki z osłonami 
w wyposa˝eniu standardowym. Nie brakuje tak˝e detali, które definiujà 
jego styl, takich jak nowe 17-calowe obr´cze kół z lekkiego stopu, 
satynowane klamki czy boczne listwy o fakturze szczotkowanej stali. 
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Mark Twain

„ POSZUKUJ. 
ÂNIJ. 
ODKRYWAJ.”

WYGODA JEST DOSKONAŁYM PUNKTEM 
WYJÂCIA DO ZACHWYTU NAD ÂWIATEM. 
Podró˝ rozpoczyna si´, gdy znajdziesz si´ w Êrodku – Fiat 500L Trekking 
oferuje wyjàtkowà przestrzeƒ, która daje poczucie swobody: 3,17 m3 pojemnoÊci 
kabiny, 400-litrowy baga˝nik, przyjazne wn´trze i inteligentnà technologi´, 
która, gdy zechcesz, pozwoli Ci byç w kontakcie ze Êwiatem.

6−7



Intensywne ˝ycie wymaga du˝ej elastycznoÊci. Dlatego wa˝ny jest równie˝ 
intensywny wypoczynek. Fiat 500L Trekking oferuje wiele mo˝liwoÊci 
aran˝acji wn´trza, m.in. dzi´ki oparciu przedniego fotela pasa˝era, które 
składa si´, tworzàc stolik, a tak˝e dzielonej tylnej kanapie, którà mo˝na 
nie tylko przesunàç w przód lub w tył, ale tak˝e – dzi´ki funkcji Fold&Tumble 
– zło˝yç jednym płynnym ruchem, aby uzyskaç płaskà powierzchni´ 
przestrzeni baga˝owej, rozciàgajàcà si´ na całà długoÊç samochodu. 
Dost´pne sà dwie wersje wykoƒczenia wn´trza: tapicerka z szarej tkaniny 
z bràzowymi wstawkami, która nadaje wn´trzu bardziej terenowy charakter, 
lub z czarnej tkaniny z białymi wstawkami – dla ceniàcych bardziej 
elegancki styl. Dwie natury pozostajà w zgodzie z unikalnym poziomem 
komfortu dzi´ki du˝ej powierzchni szyb, przeszklonym przednim słupkom, 
zapewniajàcym lepszà widocznoÊç, a tak˝e praktycznym schowkom, które 
pomieszczà wszystkie potrzebne rzeczy.



Fiat 500L Trekking umo˝liwia kontakt ze Êwiatem dzi´ki 
innowacyjnemu systemowi Uconnect z 5-calowym, 
kolorowym ekranem dotykowym, który zapewnia 
dost´p do radioodtwarzacza i urzàdzeƒ multimedialnych, 
podłàczonych za poÊrednictwem gniazda USB lub audio 
(AUX-IN). Technologia Bluetooth® umo˝liwia obsług´ 
połàczeƒ telefonicznych i odczytywanie wiadomoÊci SMS, 
a innowacyjna funkcja strumieniowej transmisji danych 
pozwala bezprzewodowo odtwarzaç pliki muzyczne. 
Dost´pny jest tak˝e system nawigacji Uconnect Nav
z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth®. Został 
on opracowany wspólnie z firmà TomTom, dzi´ki czemu 
jest on intuicyjny oraz prosty w obsłudze. Aby podró˝ była 
jeszcze bardziej emocjonujàca, Fiat 500L Trekking mo˝e 
byç wyposa˝ony  w system audio Hi-Fi firmy Beats o mocy 
520 W, który zachwyca mocnym i wyrazistym dêwi´kiem.
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„ MYÂL¢,
WI¢C
˚YJ¢.”
Demostenes

BOGACTWO INNOWACYJNYCH 
ROZWIÑZA¡ W KA˚DEJ SYTUACJI.
Którà drog´ wybierzesz dzisiaj? Prowadzàc Fiata 500L Trekking, mo˝esz 
za naciÊni´ciem przycisku przenieÊç si´ z miejskich ulic na bardziej 
wymagajàce drogi. Pozwala na to innowacyjny system Traction+, który 
zapewnia doskonałà przyczepnoÊç na Êliskich nawierzchniach. Fiat 500L 
Trekking jest równie˝ standardowo wyposa˝ony w opony przystosowane 
do jazdy po błocie i Êniegu (M+S), które Êwietnie sprawdzajà si´ nawet 
w najtrudniejszych warunkach. 
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1.4 16v 95 KM

PojemnoÊç (cm3)
Norma ekologiczna
Liczba biegów
Moc maks.: KM (kW) przy obr./min
Maks. moment obr.: Nm (kGm) przy obr./min
Pr´dkoÊç maksymalna (km/h)
Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h
Zu˝ycie paliwa (l/100 km) dyrektywa CE 1999/100:
cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany
poziom emisji CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

1368
Euro 6
6
95 (70) 6000
127 (12,9) 4500
165
13,2

8,4
5,3
6,4
149

1.4 T-Jet 16v 120 KM

PojemnoÊç (cm3)
Norma ekologiczna
Liczba biegów
Moc maks.: KM (kW) przy obr./min
Maks. moment obr.: Nm (kGm) przy obr./min
Pr´dkoÊç maksymalna (km/h)
Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h
Zu˝ycie paliwa (l/100 km) dyrektywa CE 1999/100:
cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany
poziom emisji CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

1368
Euro 6
6
120 (88) 5000
215 (22,0) 2500
183
11,0

9,3
5,7
7,0
163

Samochód stworzony do jazdy w terenie mo˝e byç 
przyjazny Êrodowisku. Nowy Fiat 500L Trekking 
jest dost´pny z pi´cioma przyjaznymi Êrodowisku 
i oszcz´dnymi silnikami, które rozwijajà cały swój 
potencjał, współpracujàc z 6-biegowymi manual-
nymi skrzyniami biegów. Wybierz wi´c sprawdzony
i niezawodny silnik benzynowy 1.4 16v 95 KM albo 
0.9 TwinAir Turbo 105 KM z systemem Start&Stop, 
turbodiesel 1.6 MultiJet II 16v 105KM albo mocny
i dynamiczny turbodiesel 1.6 MultiJet II 120 KM, który 
zapewnia radoÊç z jazdy, du˝y zasi´g, niskie koszty 
eksploatacji i długie okresy mi´dzyprzeglàdowe.

Bezpieczniejszy dla Êrodowiska i kierowcy. Fiat 
500L Trekking jest jednym z najbezpieczniejszych 
samochodów, co potwierdza wynik pi´ciu gwiazdek 
uzyskany w testach Euro NCAP. Doskonała ochrona 
pasa˝erów, zapewniana przez zaawansowane, aktywne 
i pasywne systemy bezpieczeƒstwa, jest teraz jeszcze 
lepsza dzi´ki systemowi City Brake Control, który 
wykrywa obecnoÊç przeszkód przed samochodem 
i automatycznie włàcza hamulce, aby zapobiec kolizji 
lub zminimalizowaç jej skutki. 



0.9 TWINAIR  8v 105 KM START&STOP

PojemnoÊç (cm3)
Norma ekologiczna
Liczba biegów
Moc maks.: KM (kW) przy obr./min
Maks. moment obr.: Nm (kGm) przy obr./min
Pr´dkoÊç maksymalna (km/h)
Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h
Zu˝ycie paliwa (l/100 km) dyrektywa CE 1999/100:
cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany
poziom emisji CO2 w cyklu mieszanym (g/km)

875
Euro 6
6
105 (77) 5500
145 (14,8) 2000
173
12,6

6,0
4,6
5,1
119

1.6 MULTIJET II 16v

PojemnoÊç (cm3)
Norma ekologiczna
Liczba biegów
Moc maks.: KM (kW) przy obr./min
Maks. moment obr.: Nm (kGm)
przy obr./min
Pr´dkoÊç maks. (km/h)
Przyspieszenie (sek.): 0-100 km/h
Zu˝ycie paliwa (l/100 km)
dyrektywa CE 1999/100:
cykl miejski
cykl pozamiejski
cykl mieszany
poziom emisji CO2 (g/km)

105 KM

1598
Euro 5+
6
105 (77) 3750
320 (32,6)
1750
175
12,0

5,6
4,1
4,7
122

120 KM

1598
Euro 5+
6
120 (88) 3750
320 (32,6)
1750
183
11,5

5,8
4,2
4,8
125
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Twój Fiat 500L Trekking mo˝e zyskaç jeszcze bardziej 
indywidualny charakter dzi´ki bogactwu praktycznych 
akcesoriów, które pozwolà Ci cieszyç si´ ka˝dà podró˝à.



  

842 – Kierownica skórzana w kolorze czarnym
Tapicerka czarna z białymi wstawkami – deska rozdzielcza w kolorze czarnym

826 – Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-bràzowa 
Tapicerka szara z bràzowymi wstawkami – deska rozdzielcza w kolorze nadwozia

838 – Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-bràzowa 
Tapicerka szara z bràzowymi wstawkami – deska rozdzielcza w kolorze nadwozia

839 – Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-bràzowa 
Tapicerka szara z bràzowymi wstawkami – deska rozdzielcza w kolorze czarnym

845 – Kierownica skórzana dwukolorowa czarno-bràzowa 
Tapicerka szara z bràzowymi wstawkami – deska rozdzielcza w kolorze nadwozia

841 – Kierownica skórzana w kolorze czarnym
Tapicerka czarna z białymi wstawkami – deska rozdzielcza w kolorze białym

Bia∏y Gelato
pastelowy

˚ó∏ty Sorrento
pastelowy

Be˝owy Cappuccino
pastelowy

Czerwony Amore
metalizowany

Zielony Toscana
metalizowany

Niebieski Venezia
metalizowany

Czarny Cinema
pastelowy

Szary Moda
metalizowany

 dach w kolorze karoserii          dach w kolorze białym           dach w kolorze czarnym
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5A6 
16” OBR¢CZE KÓ¸ Z LEKK IEGO STOPU 

205/55 R16 – CZ ARNE

68Q
17” OBR¢CZE KÓ¸ Z LEKK IEGO STOPU

225/45 R17

4WQ
16” OBR¢CZE KÓ¸ Z LEKK IEGO STOPU 

205/55 R16 – B IA¸E

5EQ
17” OBR¢CZE KÓ¸ Z LEKK IEGO STOPU

225/45 R17

Wyposa˝enie TREKKING LITE TREKKING

BEZPIECZE¡STWO

Poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era A A

Poduszki powietrzne boczne A A

Poduszki powietrzne kurtynowe A A

System ESP (z systemami: ASR + MSR, ABS + EBD, Hill Holder, DST, ERM) A A

System Traction+ A A

Âwiatła do jazdy dziennej (DRL) A A

Âwiatła przeciwmgielne z funkcjà doÊwietlania zakr´tów 097 d A

Âwiatła zewn´trzne z funkcjà Follow Me Home A A

Lusterko wsteczne fotochromatyczne 410 d d

KOMFORT/FUNKCJONALNOÂå

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewn´trzne A A

Elektrycznie sterowane szyby przednie A A

Elektrycznie sterowane szyby tylne – A

Fix&Go – zestaw do naprawy opon ze spr´˝arkà A A

Fotel kierowcy z regulacjà wysokoÊci A A

Fotel pasa˝era składany w stolik A A

Gałka dêwigni zmiany biegów pokryta skórà A A

Górny zamykany klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej A A

Kierownica pokryta skórà ze sterowaniem radioodtwarzaczem A A

Klimatyzacja manualna A A

Kolumna kierownicy z regulacjà w dwóch płaszczyznach A A

Komputer pokładowy MyCar A A

Podwójna podłoga baga˝nika Cargo Magic Space – A

Centralny zamek ze sterowaniem pilotem w kluczyku A A

GSI (Gear Shift Indicator) – wskaênik sugerujàcy zmian´ biegu 
w celu obni˝enia zu˝ycia paliwa A A

System Start&Stop – A/ –*

System tankowania Smart Fuel A A

Tempomat A A

Tylna kanapa przesuwana, składana i dzielona w proporcjach 60/40 
z systemem Fold&Tumble A A

Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive A A

Wykoƒczenie deski rozdzielczej lakierowane w kolorze nadwozia A A

Czujnik zmierzchu oraz czujnik deszczu 347 d d

Kamera cofania 316 d d

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa 140 d d

Podgrzewacz PTC 52Y d A/ d*

Fotel kierowcy z regulacjà odcinka l´dêwiowego 623 d d

Fotel pasa˝era z regulacjà odcinka l´dêwiowego 456 d d

Fotele przednie podgrzewane 452 d d

Przednia szyba podgrzewana 253 d d

Pakiet na niskie temperatury 129 d d

* dla silnika 1.4 16v 95KM oraz 1.4 T-Jet 120KM
L IN IA AKCESOR IÓW F IATA

17” OBR¢CZE KÓ¸ Z LEKK IEGO STOPU 
225/45 R17

L IN IA AKCESOR IÓW F IATA
17” OBR¢CZE KÓ¸ Z LEKK IEGO STOPU 

225/45 R17 

433
16” OBR¢CZE KÓ¸ Z LEKK IEGO STOPU 

205/55 R16 – SZ ARE

L IN IA AKCESOR IÓW F IATA
17” OBR¢CZE KÓ¸ Z LEKK IEGO STOPU 

225/45 R17 



 TREKKING LITE TREKKING  TREKKING LITE TREKKING

System monitorowania ciÊnienia powietrza w oponach (TMPS) 365 A A

Czujniki parkowania tylne 508 d d

Koło zapasowe dojazdowe 803 d d

Zestaw dla palàcych (zapalniczka i popielniczka) 989 d d

NADWOZIE I STYL

Listwy boczne ochronne drzwi w kolorze czarnym z elementami chromowanymi A –

Listwy boczne ochronne drzwi w kolorze czarnym z elementami satynowanymi – A

Listwy ochronne z tworzywa sztucznego na nadkolach oraz progach
w kolorze czarnym A –

Listwy ochronne z tworzywa sztucznego na nadkolach oraz progach
w kolorze szarym – A

Lusterka zewn´trzne lakierowane w kolorze nadwozia A A

Przyciemniane szyby boczne i tylna – A

Chromowane klamki zewn´trzne A –

Satynowane klamki zewn´trzne – A

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia z dodatkowymi osłonami A A

Szklany stały dach z elektrycznie otwieranà roletà przeciwsłonecznà 59E d d

Szklany dach elektrycznie otwierany 400 d d

Lakier bi-colore d d

Lakier metalizowany 210 d d

Lakier pastelowy 5CF d d

FELGI I OPONY

Felgi stalowe 16" A –

Felgi aluminiowe 17" – A

Felgi aluminiowe 16" d d

AUDIO/TELEMATYKA

Przystosowanie do monta˝u radia (okablowanie + antena + 6 głoÊników) A A

Radio CD/MP3 z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth®
A A

System nagłoÊnienia Hi-Fi fi rmy Beats Audio o mocy 520 W 4JF d d

System nawigacji Uconnect Nav z 5" dotykowym ekranem i systemem Bluetooth® 6Q8 d d

a  wyposa˝enie standardowe      d  opcja      – niedost´pne

PAKIETY

Pakiet Komfort (fotel kierowcy i pasa˝era z regulacjà odcinka l´dêwiowego + 
fotel kierowcy z podłokietnikiem) 6YM d d

Pakiet Komfort Plus (fotel pasa˝era z regulacjà wysokoÊci + fotele przednie ze 
składanymi stolikami i kieszeniami) 7NK d d

Pakiet Komfort 2 (fotel kierowcy i pasa˝era z regulacjà odcinka l´dêwiowego + 
schowek pod siedzeniem pasa˝era + fotele przednie ze składanymi stolikami
i kieszeniami) 7NL

d d

Pakiet Bezpieczeƒstwo (poduszka powietrzna kolanowa kierowcy +
system City Brake Control) 7NJ d d

Pakiet Park (kamera cofania + czujniki parkowania tylne) 4CB d d

Pakiet Klima (klimatyzacja automatyczna dwustrefowa + czujnik zmierzchu
oraz czujnik deszczu + lusterko wsteczne fotochromatyczne) 4CD d d
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Dane techniczne

BENZYNOWY
1.4 16v 95 KM

BENZYNOWY
0.9 TwinAir 8v 105 KM

BENZYNOWY
1.4 T-Jet 16v 120 KM

DIESEL
1.6 MultiJet II 16v 105 KM

DIESEL
1.6 MultiJet II 16v 120 KM

SILNIKI

Liczba cylindrów, rozmieszczenie 4, rz´dowo, z przodu 2, rz´dowo, z przodu 4, rz´dowo, z przodu 4, rz´dowo, z przodu 4, rz´dowo, z przodu

Ârednica x skok (mm) 72x84 80,5x86 72x84 79,5x80,5 79,5x80,5

PojemnoÊç (cm3) 1368 875 1368 1598 1598

Stopieƒ spr´˝ania 11:1 10:1 9,8:1 16,5:1 16,5:1

Moc maks.: KM (kW) przy obr./min 95 (70)/6000 105 (77)/5500 120 (88)/5000 105 (77)/3750 120 (88)/3750

Maks. moment obrotowy: 
Nm (kGm) przy obr./min

127 (12,9)/4500 145 (14,8)/2000 215 (22,0)/2500 320 (32,6)/1750 320 (32,6)/1750

Norma ekologiczna Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 5+ Euro 5+

Rozrzàd pasek rozrzàdu łaƒcuch pasek rozrzàdu łaƒcuch łaƒcuch

Zapłon elektroniczny, statyczny, 
zintegrowany z wtryskiem 

elektroniczny, statyczny, 
zintegrowany z wtryskiem

elektroniczny, statyczny, 
zintegrowany z wtryskiem

spr´˝anie spr´˝anie

PRZENIESIENIE NAP¢DU

Nap´d przedni przedni przedni przedni przedni

Skrzynia biegów: liczba biegów 6 + wsteczny 6 + wsteczny 6 + wsteczny 6 + wsteczny 6 + wsteczny

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ

z´batkowy
z elektrycznym 

wspomaganiem kierownicy 
Dualdrive

z´batkowy
z elektrycznym 

wspomaganiem kierownicy 
Dualdrive

z´batkowy
z elektrycznym 

wspomaganiem kierownicy 
Dualdrive

z´batkowy
z elektrycznym 

wspomaganiem kierownicy 
Dualdrive

z´batkowy
z elektrycznym 

wspomaganiem kierownicy 
Dualdrive

Ârednica zawracania (m) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

HAMULCE – T (TARCZOWE) – B (B¢BNOWE)

Przód: Êrednica (mm) 284 T wentylowane 284 T wentylowane 284 T wentylowane 284 T wentylowane 284 T wentylowane

Tył: Êrednica (mm) 251 T 251 T 251 T 251 T 251 T

ZAWIESZENIE

Przednie niezale˝ne typu McPherson niezale˝ne typu McPherson niezale˝ne typu McPherson niezale˝ne typu McPherson niezale˝ne typu McPherson

Tylne belka skr´tna belka skr´tna belka skr´tna belka skr´tna belka skr´tna

WYMIARY 

Rozstaw osi (mm) 2612 2612 2612 2612 2612

Rozstaw kół  (mm) 1522 (przód)/1519 (tył) 1522 (przód)/1519 (tył) 1522 (przód)/1519 (tył) 1522 (przód)/1519 (tył) 1522 (przód)/1519 (tył)

DługoÊç/szerokoÊç/wysokoÊç (mm) 4270/1800/1679 4270/1800/1679 4270/1800/1679 4270/1800/1679 4270/1800/1679

Zwis: przód/tył (mm) 710/826 710/826 710/826 710/826 710/826

PojemnoÊç baga˝nika VDA (dm3) 
rozło˝one/zło˝one tylne oparcie

400/1310 400/1310 400/1310 400/1310 400/1310

Maksymalne obcià˝enie półki 
systemu Cargo Magic Space

70 kg (pierwszy poziom)
40 kg (drugi poziom)

70 kg (pierwszy poziom)
40 kg (drugi poziom)

70 kg (pierwszy poziom)
40 kg (drugi poziom)

70 kg (pierwszy poziom)
40 kg (drugi poziom)

70 kg (pierwszy poziom)
40 kg (drugi poziom)

KOŁA

Opony

SYSTEM ELEKTRYCZNY (12 V)  

PojemnoÊç akumulatora (Ah)

PojemnoÊç alternatora (Ah)

MASY I POJEMNOÂCI 

Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg)

Masa własna pojazdu (kg)

PojemnoÊç zbiornika paliwa (litry)

Masa przyczepy ciàgni´tej niehamowanej (kg)

Masa przyczepy ciàgni´tej hamowanej (kg)

OSIÑGI    

Pr´dkoÊç maksymalna (km/h)

Przyspieszenie (sek.): 0 ÷ 100 km/h

ZU˚YCIE PALIWA CEE (l/100 km) 
według dyrektywy CE 1999/100

Zu˝ycie paliwa w cyklu mieszanym

Zu˝ycie paliwa w cyklu miejskim

Zu˝ycie paliwa w cyklu pozamiejskim

Emisja CO2 (g/km)



BENZYNOWY
1.4 16v 95 KM

BENZYNOWY
0.9 TwinAir 8v 105 KM

BENZYNOWY
1.4 T-Jet 16v 120 KM

DIESEL
1.6 MultiJet II 16v 105 KM

DIESEL
1.6 MultiJet II 16v 120 KM

205/55 R16
225/45 R17

205/55 R16
225/45 R17

205/55 R16
225/45 R17

205/55 R16
225/45 R17

205/55 R16
225/45 R17

50 63 50 63 63

105 120 105 120 120

1320 1335 1375 1440 1455

1245 1260 1300 1365 1380

50 50 50 50 50

400 400 400 400 400

1000 1000 1000 1100 1100

165 173 183 175 183

13,2 12,6 11,0 12,0 11,5

6,4 5,1 7,0 4,7 4,8

8,4 6,0 9,3 5,6 5,8

5,3 4,6 5,7 4,1 4,2

149 119 163 122 125
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www.fiat.pl

Wszystkie samochody osobowe marki Fiat, sprzedane od 01.01.2012 i zakupione w punktach sprzeda˝y dealerów Fiata w Polsce, posiadajà 2-letnià gwarancj´ bez limitu kilometrów. W całym okresie wa˝noÊci tej gwarancji Klient otrzymuje usług´ ASSISTANCE 24 h, 
wa˝nà na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowià udzielenia kupujàcemu gwarancji, w szczególnoÊci w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda˝y konsumenckiej oraz o zmianie 
Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzeda˝y pojazdu, a jej warunki zostanà okreÊlone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposa˝enie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli mo˝e ulegaç zmianom w zale˝noÊci od potrzeb poszczególnych rynków 
i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu majà charakter orientacyjny i nie stanowià oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów 
natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzeda˝y. Recykling: Od lat, poprzez ciàgłà popraw´ procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych, Fiat Auto Poland S.A. działa na rzecz ochrony Êrodowiska naturalnego. 
Zwraca szczególnà uwag´ na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposa˝enia i ich cz´Êci u˝ywaç materiałów nadajàcych si´ do odzysku i recyklingu. Wykazuje równie˝ trosk´ o sam proces odzysku i recykl ingu cz´Êci stanowiàcych odpady w rozumieniu 
przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyç ich negatywny wpływ na Êrodowisko naturalne. Fiat Auto Poland S.A. zapewnia zgodnoÊç swoich działaƒ z wymaganiami przepisów o ochronie Êrodowiska, dotyczàcych pojazdów wycofywanych z eksploatacji, 
w szczególnoÊci w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynnoÊci zwiàzanych z ich demonta˝em. WłaÊciciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiàzek przekazaç go do stacji demonta˝u lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 
2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z póên. zm.). Fiat Auto Poland S.A. tworzy własnà sieç punktów zbiórki i demonta˝u, rekomendujàc korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej 
z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdujà si´ na stronie: www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow.
Wykonano w Polsce 07/2014.

 

CIAO FIAT jest Zielonà Linià, stworzonà specjalnie dla Ciebie. Zaletà tego numeru – 00800 34280000 – jest to, ˝e nie tylko łatwo si´ z nim połàczyç w wi´kszoÊci krajów europejskich, ale równie˝ łatwo go zapami´taç. Wybierasz najpierw 00800, potem 3428, 
czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadajà poszczególnym literom słowa FIAT, a nast´pnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Mo˝esz w ka˝dej chwili skorzystaç z pomocy drogowej, uzyskaç informacje o naszych modelach, wersjach samochodów, 
opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzeda˝y oraz mo˝liwoÊci odbycia jazdy próbnej. W ten sposób ka˝da Twoja proÊba zwiàzana z u˝ytkowaniem samochodu b´dzie spełniona! Usługa dost´pna jest w zakresie: pomocy drogowej – 7 dni w tygodniu przez całà 
dob´, informacji handlowych – od poniedziałku do piàtku 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 połàczeƒ z telefonów stacjonarnych, z wyjàtkiem połàczeƒ 
z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach. 




