


Na czym polega
różnica między 
osobowością
a imitacją

po prostu

Mimo że narodziła się właśnie teraz, to kochamy ją już od 30 lat. Jest niewielka, ale zaskakuje nas 

każdego dnia, ponieważ tylko ona potrafi  być tak prosta, funkcjonalna i innowacyjna. A teraz jest jeszcze 

piękniejsza i bogatsza niż wcześniej. 

 Ponieważ Panda znaczy – po prostu więcej.
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Panda jest  n iepowtarza lna,  ponieważ zawsze jest

samochodem, którego kszta ł t  wynika z t reści .

I  to właśnie stanowi o je j  wyjątkowości  – odzwierc iedla 

wszystko to,  na czym opiera s ię je j  charakter :

funkcjonalność, t rwałość,  inte l igencję i  wolność.

Sty l  Pandy codziennie wyraża chęć prze łamywania 

schematów.

Panda. Po prostu więcej .

projekt
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Elegancka i  n iepowtarza lna,  tak jak 

wszystk ie na jp ięknie jsze kreacje made in I ta ly, 

Panda c ieszy oko miękkimi ,  a le zdecydowanymi l in iami, 

nadającymi je j  ten n iepowtarza lny sty l , 

który wszyscy podziwiamy.

Widz imy, jak przód przechodzi  w smukłą część ty lną 

z wysoko umieszczonymi świat łami, 

a boki  – z t rzecim oknem o zaokrąglonych rogach 

– tworzą efekt  n ieprzerwanej  powierzchni . 

 

projekt



Projektowanie Pandy zaczęl iśmy od je j  wnętrza,  stara jąc s ię zachować 

równowagę proporc j i  wymiarów zewnętrznych, p iękno na zewnątrz i  w środku. 

I  rzeczywiśc ie,  k iedy wsiadamy do Pandy, wszystko nas zachwyca, 

począwszy od tabl icy rozdzie lcze j  u jęte j  w kolorową ramkę, w które j  znalaz ło s ię 

mie jsce na pojemną k ieszeń na potrzebne w czasie jazdy przedmioty,

 i  drążka zmiany b iegów, który jest  zawsze pod ręką, 

aż po wszystk ie deta le,  które będziesz z radością odkrywać 

i  których będziesz z przy jemnością używać, 

tak ie jak nowa dźwignia hamulca,  lep ie j  wykorzystu jąca przestrzeń 

i  przypominająca kszta ł tem myszkę. 
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Co znaczy 
zakochać się 
w treści 

po prostu
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Kiedy wsiądziesz do Pandy, zrozumiesz,  w jak i  sposób 

pierwsze oszołomienie zamienia s ię w prawdziwą mi łość.

 Jakość to coś konkretnego, co powsta je na wszystk ich 

etapach pro jektowania i  wytwarzania samochodu: 

mater ia ły  o dużej  wytrzymałości ,  komfort  akustyczny, 

wyszukane wykończenia.

Każdy e lement zosta ł  zaprojektowany, tak

 aby dać Ci  po prostu to,  co naj lepsze.

 
Panda. Po prostu więcej .

jakość



Wszystk ie szczegóły Pandy zosta ły zaprojektowane, tak aby uzyskać 

naj lepszy efekt  końcowy, będący syntezą estetyk i  i  funkcjonalności . 

Dlatego też Panda jest  n ie ty lko p iękna, a le także wygodna, i  sprawia, 

że jazda sta je s ię prawdziwą przy jemnością.

Oparc ia s iedzeń, na przyk ład,  ozdobione są wzorem w kratkę,  który 

n ie ty lko wpływa na ładny wygląd kabiny, 

a le zapewnia także lepszą wenty lac ję i  przewiewność.  

jakość
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W jaki sposób 
myśl 
przekształca się 
w rozwiązanie

po prostu
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Cokolwiek zechcesz zrobić,  Panda zadziwi  Cię

swoją pomysłowością.  Je j  kreatywność uwaln ia także 

Twoją inwencję:  modułowe przestrzenie,  schowki , 

przyc isk i  umieszczone na k ierownicy. . . 

Wszystko jest  b l iże j  Ciebie,  każda czynność sta je s ię 

łatwie jsza.  Funkcjonalność Pandy rozwiąże wszystk ie 

problemy i  wskaże Ci  tys iące innych możl iwości . 

Panda. Po prostu więcej .

inteligencja
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Nigdy jeszcze Panda n ie by ła aż tak wszechstronna. 

W stref ie ty lne j  możesz wybierać pomiędzy różnymi konf iguracjami 

s iedzeń, które naj lepie j  odpowiadają Twoim potrzebom: sk ładane oparc ie 

jednoczęściowe, oparc ie dz ie lone 60/40 lub przesuwana kanapa. 

Siedzenie pasażera można natomiast  z łożyć,  zwiększając do maksimum 

wzdłużną przestrzeń ładunkową i  tworząc praktyczny sto l ik  lub szez long, 

na którym osoba podróżująca z ty łu może wygodnie u łożyć nogi . 

Panda doprawdy n ie zna ograniczeń. Składając oparc ia i  dodając 

pojemnik Cargo Box, uzyskujesz n iemal  p łaską przestrzeń ładunkową, 

w które j  możesz przewozić praktycznie wszystko, co zechcesz.
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Dzięk i  nowemu zestawowi Blue&Me TomTom 2 L ive Twoja wolność w podróży n ie ma granic.

Wystarczy dotknąć palcem ekran nawigacj i  lub wydać polecenie g łosowe, aby 

pojawi ły  s ię na n im dostępne funkcje te lefonu komórkowego; w całkowic ie 

bezpieczny sposób, przy wykorzystaniu technologi i  B luetooth®, 

możesz szybcie j  dotrzeć do celu lub s łuchać swoich u lubionych nagrań. 

To urządzenie,  które łączy w sobie za lety z integrowanego systemu 

informacyjno-rozrywkowego połączonego z nawigacją i  laptopem najnowszej  generacj i . 

 

inteligencja



Co pozwala 
na przekraczanie 
wszelkich 
ograniczeń 

po prostu
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Teraz możesz dokonać wyboru swoje j  na j lepszej  drogi , 

n ieza leżnie od tego, jaka ona jest .  Dla modelu Panda 4x4

nie ma mie jsc n ieosiągalnych, bowiem ten samochód jest 

zawsze gotowy stawić czoła każdemu wyzwaniu

z zapałem i  nutką i roni i .  Z natury jest  on pewny

siebie i  n ieprzeciętny.  I  ma jeden n iezwykle cenny ta lent : 

przekszta łcanie każdej ,  na jmnie jsze j  nawet

przeszkody w doskonałą okaz ję do zabawy. 

Panda. Po prostu więcej .

wszędzie
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4x4

Pandę naprawdę trudno będzie teraz zatrzymać, dz ięk i  napędowi integra lnemu 

włączanemu w sposób automatyczny.  Będąc za k ierownicą od razu c iesz s ię wrażeniami 

z pełne j  f ra jdy jazdy,  jaką ty lko tak i  samochód może Ci  zapewnić:  n iska masa i  n iewie lk ie 

rozmiary zapewnia ją te j  na jbardz ie j  kompaktowej  na rynku, 5-mie jscowej  terenówce 

wyjątkową zwinność. Przyczynia ją s ię do n ie j  również:  zwiększony prześwit ,  l is twy 

ochronne z przodu i  z  ty łu,  p last ikowe nakładki  na b łotn ik i  oraz l is twy boczne:

Panda 4x4 dysponuje wszelk im możl iwym wyposażeniem, by pomóc Ci  sprostać

każdemu rodzajowi drogi .

wszędzie

system ELD – e lektroniczna blokada dyferencja łu – 

w raz ie konieczności  system blokuje koła o s łabej 

przyczepności  ( lub większym uśl izgu n iż pozosta łe ) , 

przez co s i ła  napędu przekazywana jest  na te koła, 

które mają większą przyczepność do nawierzchni .
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po prostu

W czym tkwi
największa
siła
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Panda kocha cz łowieka i  przyrodę.

Dlatego też je j  zadaniem jest  chronić ludz i  i  środowisko. 

Wszystk ie zastosowane w n ie j  urządzenia sprawią,  że Twoja podróż 

będzie bezpieczna, a dz ięk i  nowoczesnemu s i ln ikowi i  przy jaznym 

dla środowiska technologiom będziesz mógł  ograniczyć 

wydatk i  na benzynę i  tym samym w mnie jszym stopniu zanieczyszczać 

powietrze.  Panda wyznaje swą mi łość w doskonałym sty lu. 

Panda. Po prostu więcej .

szacunek



1.2 FIRE 69 KM

(Fresh/Easy/Lounge)

Pojemność: 1242 cm3

Norma ekologiczna: Euro 5

Maksymalna moc CEE:

51 kW (69 KM) przy 5500 obr./min   

Maksymalny moment obr. CEE:

102 Nm (10,4 kGm) przy 3000 obr./min

Maksymalna prędkość: 164 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h: 14,2 sek.

Zużycie paliwa (Dyrektywa 2004/3/CE) 

cykl miejski/pozamiejski/mieszany (l/100 km):

6,7/4,3/5,2

Emisja CO
2
 (cykl mieszany): 120 g/km

1.3 MULTIJET II 16v 75 KM START&STOP

(Easy)

Pojemność: 1248 cm3

Norma ekologiczna: Euro 5

Maksymalna moc CEE:

55 kW (75 KM) przy 4000 obr./min   

Maksymalny moment obr. CEE:

190 Nm (19,4 kGm) przy 1500 obr./min

Maksymalna prędkość: 168 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h: 12,8 sek.

Zużycie paliwa (Dyrektywa 2004/3/CE) 

cykl miejski/pozamiejski/mieszany (l/100 km):

4,7/3,5/3,9

Emisja CO
2
 (cykl mieszany): 104 g/km

1.3 MULTIJET II 16v 75 KM START&STOP

(4x4)

Pojemność: 1248 cm3

Norma ekologiczna: Euro 5

Maksymalna moc CEE:

55 kW (75 KM) przy 4000 obr./min   

Maksymalny moment obr. CEE:

190 Nm (19,4 kGm) przy 1500 obr./min

Maksymalna prędkość: 159 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h: 14,5 sek.

Zużycie paliwa (Dyrektywa 2004/3/CE) 

cykl miejski/pozamiejski/mieszany (l/100 km):

5,0/4,6/4,7

Emisja CO
2
 (cykl mieszany): 125 g/km

0.9 TWINAIR TURBO 85 KM START&STOP

(Lounge)

Pojemność: 875 cm3

Norma ekologiczna: Euro 5

Maksymalna moc CEE: 62,5-57* kW (85-77,5* KM) przy 5500 obr./min   

Maksymalny moment obr. CEE: 

145-100* Nm (14,8-10,2* kGm) przy 1900-2000* obr./min

Maksymalna prędkość: 177 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h: 11,2-11,5* sek.

Zużycie paliwa (Dyrektywa 2004/3/CE): 

cykl miejski/pozamiejski/mieszany (l/100 km) 5,0-4,8**/3,8-3,7**/4,2-4,1**

Emisja CO
2
 (cykl mieszany): 99-95** g/km

* Wartości odnoszą się do pracy w trybie ECO.

** Wartości odnoszą się do pracy z półautomatyczną skrzynią biegów Dualogic™.

szacunek
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Panda to samochód szczery:  kocha środowisko i  potraf i  to okazać czynem.

Dlatego też dysponuje gamą wydajnych s i ln ików o n isk im zużyciu pal iwa, 

które są wyrazem szacunku dla przyrody. 

Znajdz iemy genia lny 1.2 F i re o mocy 69 KM 
i  1.3 Mult i jet  I I  16v o mocy 75 KM 

oraz s i ln ik,  który jest  mistrzem ekonomi i  i  ochrony środowiska 

– rewolucy jny TwinAir  Turbo o mocy 85 KM, 

który zdobył  prest iżowe wyróżnienie „Engine of  the Year 2011” 

ze względu na zdolność do redukcj i  zużycia pal iwa 

i  emis j i  spal in do 30% bez utraty przy jemności  i  radości  z  jazdy.

Panda oferu je Ci  proste rozwiązania,  które pozwala ją 

zmnie jszyć zużycie pal iwa i  ograniczyć zanieczyszczanie

środowiska – na przyk ład system Start&Stop, który wyłącza s i ln ik, 

k iedy sto isz na świat łach lub w korku,  i  natychmiast 

ponownie go włącza,  k iedy chcesz ruszyć. 

eco:Dr ive to prawdziwy prywatny t rener ekologicznej  jazdy, 

który jest  zawsze do Twoje j  dyspozycj i . 

Do portu Blue&Me™ możesz włożyć pendr ive’a USB 

i  zapisać na n im dane dotyczące Twoje j  jazdy, 

a następnie odtworzyć je w komputerze;

uzyskasz w ten sposób szczegółową anal izę Twojego 

sposobu prowadzenia samochodu oraz indywidualne porady, 

które pomogą Ci  zmnie jszyć zużycie pal iwa i  emis ję spal in. 



Czego 
potrzeba, 
by być 
oryginalnym

po prostu
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Panda. Po prostu więcej . 

kreatywność

Panda zawsze by ła samochodem, który wyzwala wyobraźnię.

Bawi s ię kolorami,  e lementami wyposażenia,  dodatkowymi pakietami personal izu jącymi 

i  wszystk imi  akcesor iami,  dz ięk i  którym Twój  samochód jest  tak samo wyjątkowy jak Ty.

Kombinacje są n ieograniczone. Możesz wybrać t reściwą i  praktyczną wers ję Fresh, k ierowaną 

do tych, którzy kochają p iękno prostoty.  W iększe możl iwości  personal izac j i  auta oferu je wers ja 

Easy – możesz wybrać jednen z dz iewięciu lak ierów. Jeżel i  jednak jesteś typem osoby, która 

zawsze pragnie tego, co naj lepsze,  na jbardz ie j  odpowiednia będzie d la Ciebie Panda Lounge, 

zapewnia jąca e legancję i  funkcjonalność z najwyższej  półk i .  Wybór należy do Ciebie.



FRESH Główne elementy 
wyposażenia standardowego

Wyposażenie
4 poduszki powietrzne (dla kierowcy 

i pasażera oraz kurtyny powietrzne), 

elektryczne wspomaganie kierownicy 

Dualdrive™, elektrycznie sterowane 

szyby przednie, centralny zamek,  

zagłówki przednie chroniące 

przed urazami szyi

LOUNGE Główne elementy 

wyposażenia standardowego 

(dodatkowo do wersji Easy)

Styl
Obudowa lusterek i uchwyty 

zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia, 

boczne listwy ochronne

Wyposażenie
Klimatyzacja manualna, 

radio CD+MP3, dzielone oparcie tylnej 

kanapy (wersja 5-miejscowa) 

kreatywność

EASY Główne elementy 

wyposażenia standardowego 

(dodatkowo do wersji Fresh)

Styl

Relingi dachowe

Wyposażenie
Sterowanie centralnym zamkiem za 

pomocą pilota, Start&Stop (przy 1.3 

Multijet)

4x4 Główne elementy

wyposażenia standardowego 

(dodatkowo do wersji Lounge)

Styl
Zderzaki z metalizowanymi osłonami 

podwozia, specjalne pasy boczne

i nakładki ochronne na błotniki, obręcze 

aluminiowe 15’’

Wyposażenie
Napęd 4x4, ESC, ELD (Electronic 

Locking Differential), elektrycznie 

sterowane, ogrzewane lusterka 

zewnętrzne, czujnik temperatury 

zewnętrznej
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 Pakiety opcji dla wersji Easy, Lounge i 4x4

PAKIET KLIMA: Automatyczna klimatyzacja, podgrzewana przednia szyba, elektrycznie 

sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, czujnik temperatury na zewnątrz

PAKIET SAFETY: System City Brake Control, system ESP, czujniki parkowania z tyłu

PAKIET STYL: 15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z poszerzonymi oponami 

185/55 R15, światła przeciwmgielne

PAKIET SOUND: Radio CD+MP3, system Blue&Me, sterowanie z kierownicy

PAKIET KLIMA RADIO: Klimatyzacja manualna, radio CD+MP3

PAKIET TECHNO: Blue&Me TomTom 2 Live, My Port (możliwość zintegrowanego 

montażu nawigacji satelitarnej TomTom w desce rozdzielczej), sterowanie radiem

za pomocą 10 przycisków na kierownicy, system Blue&Me

PAKIET ZIMOWY: Podgrzewana szyba przednia, podgrzewane fotele przednie



Rel ingi  poprzeczne na wzdłużnych

Wyjątkowość opiera s ię na szczegółach. 

Dlatego też Panda daje Ci  szereg 

akcesor iów, dz ięk i  którym możesz 

wzbogacić swoje auto i  sprawić,  że stanie 

s ię wyjątkowe. Odkry j  wszystk ie deta le 

i  wybierz te,  które naj lepie j  pasują 

do Twoje j  osobowości .

kreatywność
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Box dachowy

Obudowy k luczyka

•  Nakładki na relingi wzdłużne

dostępne w czterech kolorach

•  Obudowa lusterek w kolorze

grafi towym

•  Kołpaki felg w kolorze

grafi towym

•  15-calowe obręcze kół ze stopów

lekkich w kolorze popielatego

diamentu

• Naklejka Squircles



296 Biały Gelato – pastelowy

po prostu 
więcej

147/B Czerwony Valentine – metalizowany

715/A Beżowy Sweet Candy – pastelowy

184/B Fioletowy Scent – metalizowany

403/C Turkusowy Sweet Dreams – pastelowy
289 Czerwony Italian – pastelowy

601 Czarny Seduction – pastelowy

833/A Brązowy Cozy – pastelowy

565 Szary Active – metalizowany

567/A Błękitny Mediterranean – metalizowany  

374/C Zielony Toscana – metalizowany

516/A Pomarańczowy Sicilia – pastelowy

kreatywność
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107  Tkanina Easy Tricot 

Ciemnoszary/Czerwony

FRESH

LOUNGE

376  Tkanina Rubik 

Ciemnoszary/Piaskowy

310  Tkanina Rubik 

Ciemnoszary/Piaskowy

351  Tkanina Rubik  

Czerwony/Ciemnoszary

381  Tkanina Rubik 

Czerwony/Ciemnoszary

319   Tkanina Rubik 

Jasnoszary/Granatowy

WYKOŃCZENIE

Kod 107 181 183 125 376 310 351 381 319 219 205 293 253

Tapicerka

Siedzenia
Easy 
Tricot

Rubik Rubik Skóra ekologiczna / Risico

Panele
Easy 
Tricot

Easy Tricot Easy Tricot Skóra ekologiczna

Kolory tkaniny

Siedzenia 
(boczki/siedzisko)

Szary/ 
Czerwony

Szary/
Piaskowy

Czerwony/
Szary

Szary/
Piaskowy

Czerwony/
Szary

Szary/ 
Niebieski

Pomarań-
czowy/
Szary

Piaskowy/
Szary

Piaskowy/
Zielony

Panele
Szary

Piaskowy Czerwony Piaskowy Czerwony Szary
Pomarań-

czowy
Piaskowy Piaskowy

Deska rozdzielcza
Antra-
cytowy 

Piaskowy Szary Szary Piaskowy Szary  Szary Czerwony Niebieski Szary Piaskowy Szary Zielony

Pokrycie kierownicy i wewnętrznych 
uchwytów na drzwiach

Czarny Czarny Piaskowy Szary Szary Czarny Czarny Szary Piaskowy Szary Czarny

KOLORY PASTELOWE                         OPCJA

296    Biały Gelato 5CH

289    Czerwony Italian 5B2

403/C    Turkusowy Sweet Dreams 5CG

516/A    Pomarańczowy Sicilia 5CK

601    Czarny Seduction 5CJ

715/A    Beżowy Sweet Candy  5CB

833/A    Brązowy Cozy 5CF

KOLORY METALIZOWANE/MIKA

147/B    Czerwony Valentine 5DP

184/B    Fioletowy Scent 5CD

374/C    Zielony Toscana 5CE

565    Szary Active 5CC

567/A     Błękitny Mediterranean 5DN

EASY

181  Tkanina Rubik 

Ciemnoszary/Piaskowy

183  Tkanina Rubik 

Ciemnoszary/Piaskowy

125  Tkanina Rubik 

Czerwony/Ciemnoszary

FRESH EASY LOUNGE 4x4

4x4

219  Tkanina Risico /

Skóra ekologiczna 

Pomarańczowy/Ciemnoszary

205  Tkanina Risico / 

Skóra ekologiczna 

Piaskowy/Ciemnoszary

293  Tkanina Risico / 

Skóra ekologiczna 

Piaskowy/Ciemnoszary

253  Tkanina Risico / 

Skóra ekologiczna 

Piaskowy/Zielony



SILNIK

Liczba cylindrów, rozmieszczenie
4, rzędowo, poprzecznie

z przodu

2, rzędowo, poprzecznie

z przodu

4, rzędowo, poprzecznie

z przodu

4, rzędowo, poprzecznie

z przodu

Średnica x skok tłoka (mm) 70,8 x 78,9 80,5 x 86 69,6 x 82 69,6 x 82

Pojemność (cm3) 1242 875 1248 1248

Norma ekologiczna Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Stopień sprężania 11,1 : 1 10 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Maksymalna moc CEE kW (KM) przy obr./min 51 (69) 5500 62,5 (85) 5500 57 (77,5) 55001) 55 (75) 4000 55 (75) 4000

Maksymalny moment obrotowy CEE: Nm (kGm) przy obr./min 102 (10,4) 3000 145 (14,8) 1900 100 (10,2) 20001) 190 (19,4) 1500 190 (19,4) 1500

Rozrząd (napęd) pas łańcuch łańcuch łańcuch

Zasilanie benzyna benzyna diesel diesel

Zapłon sterowany sterowany kompresja kompresja

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Napęd przednie przednie przednie 4x4

Skrzynia biegów, liczba biegów 5 + wteczny 5 + wsteczny Dualogic™ 5 + wsteczny 5 + wsteczny

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ zębatkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive™

Średnica zawracania (m) 9,3 9,3 9,3 9,7

HAMULCE – T (TARCZOWE) – B (BĘBNOWE)

Przednie: Ø (mm) T257 x 12 T257 x 22 wentylowane T257 x 22 wentylowane T257 x 22 wentylowane

Tylne: Ø (mm) B 203 B 203 B 203 T 240

ZAWIESZENIE

Przednie niezależne typu McPherson z wahaczami poprzecznymi przymocowanymi do pomocniczej belki poprzecznej

Tylne z kołami połączonymi za pomocą belki skrętnej

z kołami połączonymi za 
pomocą belki skrętnej + 

ELD - elektroniczna blokada 
dyferencjału

WYMIARY

Wymiary (mm) 2300 2300 2300 2300

Rozstaw kół przód/tył (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407 1411 / 1408

Długość (mm) 3653 3653 3653 3686

Szerokość (mm)
1643 (bez lusterek)

1882 (z lusterkami) 

1643 (bez lusterek)

1882 (z lusterkami)

1643 (bez lusterek)

1882 (z lusterkami)

1672 (bez lusterek)

1911 (z lusterkami)

Wysokość (mm) 1551 1551 1551 1605

Pojemność bagażnika (dm3) 225 225 225 225

KOŁA

Opony
175/65 R14 82T

185/55 R15 82T

175/65 R14 82T

185/55 R15 82T

175/65 R14 82T

185/55 R15 82T
175/65 R15 82T

SYSTEM ELEKTRYCZNY (12 V)

Pojemność akumulatora (Ah) 40 63 63 63

Alternator: prąd maks. (A) 90 (ogrzewanie/klimatyzacja)
105 (ogrzewanie)

120 (klimatyzacja)

105 (ogrzewanie)

120 (klimatyzacja)

105 (ogrzewanie)

120 (klimatyzacja)

CIĘŻAR – ZBIORNIK PALIWA

Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg) 940 975 1035 1035

Masa maks. przyczepy (kg)
800 (z hamulcem)

400 (bez hamulca)

800 (z hamulcem)

400 (bez hamulca)

900 (z hamulcem)

400 (bez hamulca)

900 (z hamulcem)

400 (bez hamulca)

Ładowność użytkowa z kierowcą (kg)
500 (wersja 5-miejscowa) 

480 (wersja 4-miejscowa)

500 (wersja 5-miejscowa)

480 (wersja 4-miejscowa)

500 (wersja 5-miejscowa)

480 (wersja 4-miejscowa)

500 (wersja 5-miejscowa)

480 (wersja 4-miejscowa)

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 37 37 37 37

OSIĄGI

Maksymalna prędkość (km/h) 164 177 168 159

Przyspieszenie (sek.) 0-100 km/h 14,2 11,2 / 11,52) 12,8 14,5

ZUŻYCIE PALIWA (Dyrektywa 2004/3/CE) l/100 km

w cyklu miejskim 6,7 5,0 4,82) 4,7 5,0

w cyklu pozamiejskim 4,3 3,8 3,72) 3,5 4,6

w cyklu mieszanym 5,2 4,2 4,12) 3,9 4,7

Emisja CO
2
 w cyklu mieszanym (g/km) 120 99 952) 104 125

0.9 TwinAir Turbo 85 

KM Start&Stop 
Lounge

1.2 8v 69 KM
Fresh/Easy/Lounge

1.3 Multijet 16v 75 KM 
Start&Stop

 Easy

1.3 Multijet 16v 75 KM 
Start&Stop

 4x4

DANE TECHNICZNE

1) Wartości odnoszą się do pracy w trybie ECO. 

2) Wartości odnoszą się do pracy z półautomatyczną skrzynią biegów Dualogic™.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

LINIA I STYL   

Zderzaki w kolorze nadwozia  876 –

Światła do jazdy dziennej (DRL) 692

Obudowa lusterek bocznych w kolorze nadwozia  5J8 –

Lakierowane zewnętrzne klamki drzwi  61A –

Boczne listwy ochronne  927

Podłużne relingi dachowe  357

Elektrycznie otwierany dach Sky Dome  400 – –

Przyciemniane szyby boczne i tylna  070

14-calowe stalowe obręcze kół z oponami 175/65 R14

15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z oponami 175/65 R15 M+S 432+141 – – –

14-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z oponami 175/65 R14 (z możliwością montażu łańcuchów)  439 – –

15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z poszerzonymi oponami 185/55 R15
(bez możliwości montażu łańcuchów)

433 – –

Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą 320 –

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ   

Kierownica z regulacją wysokości 011

Elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive™ z trybem City 112

Start&Stop (niedostępne dla silnika 1,2 69 KM) 5DE – –/ –/

Elektryczne podnoszenie szyb przednich 428

Centralny zamek 428

System tankowania Smart Fuel 4MF

Półautomatyczna skrzynia biegów Dualogic™ (dostępna tylko dla silnika TwinAir 85 KM) 407 – – –

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne  041 –

Tylne czujniki parkowania  508 –

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po stronie kierowcy 50X

Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem po stronie pasażera 4M6

Gniazdko zasilające 12 V 823

Składane oparcie tylnego siedzenia w całości - wersja 4-miejscowa – –

Składane oparcie tylnego siedzenia w całości - wersja 5-miejscowa 273+965 – – –

Składane oparcie tylnego siedzenia w stosunku 40/60 - wersja 5-miejscowa 273+195 – –

Klimatyzacja manualna z fi ltrem przeciwpyłkowym  025

Klimatyzacja automatyczna z fi ltrem przeciwpyłkowym  140 –

Oparcie pasażera składane w stolik  295 –

Regulacja wysokości siedzenia kierowcy  626

Zestaw dla palących  665

Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku  008

Ogrzewanie szyby przedniej  253 –

BEZPIECZEŃSTWO

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) + BAS 009+052

Czujniki zapięcia pasów dla wszystkich pasażerów samochodu

Przednie zagłówki Antiwiplash z regulacją wysokości 42F

Przednie poduszki powietrzne (po stronie kierowcy i pasażera) 500+502

Kurtyny powietrzne (chroniące pasażerów z przodu i z tyłu) 614

ESP + ASR/MSR + HBA + Hill Holder 392

ELD - elektroniczna blokada dyferencjału – – –

Boczne poduszki powietrzne z przodu  505

Zagłówki tylne z regulacją wysokości 182

Światła przeciwmgielne  097

Fix&Go – zestaw naprawczy do opon 499

Koło zapasowe niepełnowymiarowe 803

City Brake Control (CBC) 6DC –

PAKIETY  

Pakiet KLIMA (automatyczna klimatyzacja, ogrzewanie szyby przedniej, elektrycznie sterowane 
lusterka boczne)

5NE – – –

Pakiet SAFETY (system City Brake Control, system ESP, czujniki parkowania z tyłu) 5NG – –

Pakiet STYL (15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, światła przeciwmgielne) 6H7 – –

Pakiet SOUND (radio CD+MP3, system Blue&Me, sterowanie z kierownicy) 5NF – – –

Pakiet KLIMA RADIO (klimatyzacja manualna, radio CD+MP3) 984 – – –

Pakiet TECHNO (Blue&Me TomTom 2 Live, My port, system Blue&Me, sterowanie z kierownicy) 6R8 –

Pakiet ZIMOWY (podgrzewana szyba przednia, podgrzewane fotele przednie) 6R7 – – –

AUDIO/TELEMATYKA  

Przystosowanie do montażu radia 072/082 /– –/ –/ –

Radio z odtwarzaczem CD/MP3 (6 głośników) 717 –

Blue&Me™ z 10 przyciskami sterowania radiem/telefonem na kierownicy  6RR –

My Port (możliwość zintegrowanego montażu nawigacji satelitarnej TomTom w desce rozdzielczej) 68R –

  wyposażenie standardowe               wyposażenie opcjonalne              –  niedostępne

FRESH EASY LOUNGE 4x4



www.fiat.pl

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.

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.

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 zastrzega 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 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. Wyprodukowano w Polsce 06/2013.


