


JeÊli uwa˝asz, ˝e szachownica równie dobrze mog∏aby byç w paski, a be˝ niekoniecznie dobrze pasuje do wszystkich 

innych kolorów a przede wszystkim nie widzisz sensu w rozstrzyganiu tego typu kwestii… JeÊli cenisz sobie prostot´, 

bezproblemowe podejÊcie do ˝ycia, swobod´ bycia sobà – Twoim samochodowym wcieleniem 
jest Qubo…



Bo Qubo jest oryginalne, radosne i pe∏ne wolnoÊci. Zwarta sylwetka i zwrotnoÊç, wymiary miejskiego auta 

i du˝a przestrzeƒ baga˝owa – wszystko po to, by dotrzymaç kroku intensywnoÊci i stylowi Twojego ˝ycia.
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Oryginalny wyglàd, ciep∏e, przyjemne wn´trze i pojemny 

przedzia∏ baga˝owy z ∏atwym dost´pem dzi´ki przesuwnym 

drzwiom z obu stron samochodu.

Dzi´ki obszernemu wn´trzu kokpit Qubo to miejsce,

w którym mo˝esz poczuç si´ swobodnie i ca∏kowicie odpr´˝yç.

Wysoka pozycja za kierownicà i du˝a powierzchnia szyb 

sprzyjajà doskona∏ej widocznoÊci i wyjàtkowej jasnoÊci wn´trza.
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Dosyç skomplikowanych i przesadnie wyszukanych rozwiàzaƒ. JeÊli szukasz prostych odpowiedzi na z∏o˝one 

problemy –  Twoim samochodowym wcieleniem jest Qubo.



Oto Qubo – dumne ze swojej przestrzeni i funkcjonalnoÊci – zapewnia niskie koszty eksploatacji oraz doskona∏à 

jakoÊç prowadzenia i zwrotnoÊç (Êrednica zawracania poni˝ej 11 metrów), aby zamiast problemów daç Ci wi´cej 

powodów do uÊmiechu. 
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Prowadzenie Qubo jest niezwykle proste i przyjemne. Wszystkie przyciski znajdują się w zasięgu ręki, 

a dostępne urządzenia są praktyczne i funkcjonalne. Przyjemność z jazdy staje się jeszcze większa za 

sprawą dwóch rodzajów skrzyni biegów: 5-biegowej manualnej oraz automatycznej Dualogic™

Skrzynia biegów Dualogic™, z dwoma trybami – sekwencyjnym i automatycznym – posiada ponadto 

funkcję ECO, która przez optymalizację zmiany biegów ogranicza zużycie i emisje.

Dodatkowà wygod´ na pok∏adzie Qubo oferuje system Blue&Me™. Dzi´ki zastosowaniu portu USB, 

technologii Bluetooth® i funkcji rozpoznawania mowy, Blue&Me™ umo˝liwia wykonywanie i odbieranie 

po∏àczeƒ telefonicznych, ods∏uchiwanie odebranych wiadomoÊci tekstowych oraz obs∏ug´ odtwarzacza 

audio bez odwracania uwagi kierowcy od sytuacji na drodze.

Oprócz wygodnego schowka w desce rozdzielczej po stronie pasa˝era, który z ∏atwoÊcià pomieÊci 

laptopa, Qubo oferuje wiele innych rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych przechowywanie wszystkich

potrzebnych przedmiotów.



Dzięki portowi USB możesz wejść 

do wszystkich funkcji systemu 

Blue&Me™.

Blue&Me Tom Tom posiada również funkcję 

ecoDrive:Info, czyli zalecenia i wskazówki 

dotyczące bardziej ekologicznego

i ekonomicznego stylu jazdy.
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Lot ponad falami, Êlizg po piaszczystej wydmie i – dlaczego nie – zabawa z latawcem. JeÊli Twoja wyobraênia i ciekawoÊç 

Êwiata inspirujà Ci´ do poszukiwania nowych, niezwyk∏ych doÊwiadczeƒ – Twoim samochodowym 
wcieleniem jest Qubo.

Lot ponad falami Êlizg po piaszczystej wydmie i – dlaczego nie – zabawa z latawcem JeÊli Twoja wyobraênia i ciekawoÊç



Zawsze gotowe, by zaspokoiç Twój apetyt na ˝ycie – zabierajàc Ci´ w odleg∏e miejsca lub tylko par´ ulic dalej.Zawsze gotowe by zaspokoiç Twój apetyt na ˝ycie – zabierajàc Ci´ w odleg∏e miejsca lub tylko par´ ulic dalej
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O wszechstronnoÊci Qubo Êwiadczy nowa wersja Qubo Trekking:

z przednim zderzakiem z dodatkowym elementem w dolnej cz´Êci

w kolorze aluminium, podwy˝szonym zawieszeniem (ok. 10mm)

oraz dedykowanymi ko∏pakami.

Skierowana do osób, które chcà przebywaç w bezpoÊrednim kontakcie 

z naturà i pokonywaç bez problemów tak˝e wszelkie nierównoÊci drogi 

oraz niedost´pne tereny.

W∏aÊnie, dzi´ki systemowi TRACTION+ nap´d Qubo Trekking jest 

bardziej skuteczny w warunkach s∏abej przyczepnoÊci, zachowujàc

si´ jak dyferencja∏ autoblokujàcy, blokujàc ko∏o o ni˝szej przyczepnoÊci

i przekazujàc moment obrotowy na ko∏o o wy˝szej przyczepnoÊci.

TRACTION+ zapewnia lepszà

trakcj´ dla kó∏ nap´dzanych

(do 30 km/h) zapewniajàc 

w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe jak dla

samochodu offroad przy

jednoczesnym spalaniu oraz

emisji spalin jak dla

samochodu 4x2.
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Qubo dysponuje szeroką i elastyczną przestrzenią wnętrza.

Siedzenia można ustawiać w 16 różnych pozycjach, te znajdujące się 

w tylnym rzędzie można dodatkowo składać i wyjmować. Ponadto, 

do przewożenia ładunków o długości aż do 2,5 m, siedzenie pasażera 

przedniego można złożyć, tworząc podstawę z możliwością regulacji

do poziomu płaszczyzny przestrzeni ładunkowej.

A jeśli uważasz, że to wszystko to za mało, będziesz mógł dokonać

wyboru spośród szerokiej gamy akcesoriów do Twojej dyspozycji,

wśród których znajduje się wiele praktycznych rozwiązań, takich jak

bagażnik uniwersalny, uchwyty na deskę surfingową, rower, kajak,

narty oraz box dachowy.

Dzięki temu możesz swobodnie cieszyć się realizacją własnych pasji.



14    15





Qubo sprawia, ˝e podró˝owanie staje si´ przyjemnà i beztroskà czynnoÊcià. 

Bo dociera tam, gdzie chcesz, przy niewielkim zu˝yciu paliwa i emisji spalin, 

pokonujàc nawet 1000 kilometrów bez koniecznoÊci tankowania (z 75-konnym 

silnikiem 1.3 Multijet). Bo pierwszy przeglàd ma dopiero po 35 000 km.

Bo pami´ta o Twoim bezpieczeƒstwie, zapewniajàc w standardzie uk∏ad ABS 

z EBD (elektroniczne sterowanie rozdzia∏em si∏y hamowania), 4 poduszki 

powietrzne oraz 3-punktowe pasy bezpieczeƒstwa z napinaczami 

i ogranicznikami napi´cia.

1.3 Multijet 16v 75 KM

•  PojemnoÊç: 1248 cm3

•  Norma ekologiczna: Euro 5+

•  Moc maksymalna:

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

•  Maksymalny moment obrotowy: 

190 Nm przy 1500 obr./min

•  Pr´dkoÊç maksymalna: 155 km/h

•  Zu˝ycie paliwa:

cykl miejski 4,9/4,8*/5,7** l/100km

cykl pozamiejski 3,6/3,7*/3,8** l/100km

cykl mieszany 4,1/4,5** l/100km

•  Emisja CO
2
: 107 g/km

* Wersje ze skrzynià Dualogic

**  Wersja bez Eco-Packu i Start&Stop

1.3 Multijet 16v 95 KM

•  PojemnoÊç: 1248 cm3

•  Norma ekologiczna: Euro 5+

•  Moc maksymalna:

95 KM (70 kW) przy 4000 obr./min

•  Maksymalny moment obrotowy: 

200 Nm przy 1500 obr./min

•  Pr´dkoÊç maksymalna: 170 km/h

•  Zu˝ycie paliwa:

cykl miejski 4,9 l/100km

cykl pozamiejski 3,6 l/100km

cykl mieszany 4,1 l/100km

•  Emisja CO
2
: 107 g/km
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Trekking
Wyposa˝enie standardowe 

(dodatkowo do wyposa˝enia wersji Dynamic)

•  Przedni zderzak z elementem

w kolorze aluminium

•  Przyciemniane szyby boczne i tylna

•  Relingi dachowe

•  System Traction+

Qubo daje Ci swobodę wyboru wyposażenia, które najlepiej

pasuje do Twojego stylu życia – bogato wyposażona wersja Dynamic 

z Klimatyzacją i Radiem CD/MP3 oraz wersja Trekking umożliwiająca 

bezproblemowe poruszanie się w trudnym terenie o słabej przyczepności.

Qubo pozwala wyrazić swoją osobowość proponując uchwyt na iPod 

oraz dozownik zapachów z czujnikiem wibracji.

Z myślą o aktywnym wypoczynku możesz wybrać hak holowniczy, 

owiewki, bagażnik z uchwytami na narty, rower, deskę surfingową

lub z boxem dachowym.

Bezpieczeństwo zapewniają również: system alarmowy,

śruby zabezpieczające, fotelik dziecięcy Isofix oraz zestaw 

głośnomówiący Bluetooth.

Dynamic
Wyposa˝enie standardowe

• Wspomaganie kierownicy

•  ABS z EBD oraz BAS

•  Tylne zag∏ówki

•  4 poduszki powietrzne

•  Dwoje przesuwanych drzwi tylnych

•  15-calowe ko∏a

•  Automatyczna blokada zamków drzwi

•  Zderzaki w kolorze nadwozia

•  Kolumna kierownicy z regulacjà 

w dwóch p∏aszczyznach

• Elektrycznie sterowane szyby przednie

•  Fotel kierowcy z regulacjà wysokoÊci

•  Fotel kierowcy z regulacjà podparcia 

odcinka l´dêwiowego

•  Przedni pod∏okietnik

• Centralny zamek sterowany pilotem

•  Klimatyzacja manualna

•  Elektrycznie regulowane i podgrzewane 

boczne lusterka

•  Âwiat∏a przeciwmgielne

•  Lakierowane boczne lusterka

•  Dzielona tylna kanapa (40/60)

• Radioodtwarzacz CD/MP3



Praktyczna siatka na drobne przedmioty do 

montażu na podłodze przestrzeni bagażowej.

Zestaw głośnomówiący Bluetooth 

z wyświetlaczem LCD.

Specjalny uchwyt 

na odtwarzacz 

iPod® gwarantuje 

bezpieczeƒstwo 

i wygod´ korzystania 

z urzàdzenia.

Dozownik zapachów z wyborem 

wymiennych wk∏adów.
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Lakiery pastelowe odpłatne (opcja 5B2)

632 CZARNY TENORE
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Lakiery pastelowe

Lakiery metalizowane (opcja 210)

168 CZERWONY PASSIONE

479 NIEBIESKI RIVIERA

448 BŁĘKITNY CANALGRANDE 612 SZARY MAESTRO

249 BIAŁY GELATO

551 POMARAŃCZOWY SICILIA

355 ZIELONY BELVEDERE

487 NIEBIESKI MEDITERRANEO

293 CZERWONY AMORE112 POMARAŃCZOWY CIAO
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220 AXELL CZARNO-CZERWONA

232 SAIL CZARNO-POMARAŃCZOWA 232 SAIL CZARNO-POMARAŃCZOWA

288 AXELL CZARNO-SZARA 

372 SAIL CZARNO-SZARA  372 SAIL CZARNO-SZARA 
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  Tkanina Tkanina

  Czarno-czerwona Czarno-szara Czarno- Czarno-szara
  Axell Axell pomarańczowa Sail
    220 288 Sail 372
    232 

LAKIERY PASTELOWE 

168 Czerwony Passione    

249 Biały Gelato     

LAKIERY PASTELOWE 

ODPŁATNE (OPCJA 5B2)

479 Niebieski Riviera –  – 

551 Pomarańczowy Sicilia    

LAKIERY METALIZOWANE 

(OPCJA 210)

112 Pomarańczowy Ciao – –  –

293 Czerwony Amore    

355 Zielony Belvedere –  – 

448 Błękitny Canalgrande –  – 

487 Niebieski Mediterraneo –  – 

612 Szary Maestro    

632 Czarny Tenore    

  dostępne połączenia
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KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ

Dodatkowy ogrzewacz dla silnika Diesla 52Y – / * 

Oświetlenie sufitowe przenośne 58F  

Uchwyty ISOFIX do montowania fotelika dzięcięcego

(2 na tylnej kanapie) 631  

Pakiet EcoPack + Start&Stop 66M+5DE – / * 

Siatka podtrzymująca bagaże 762  

Wykładzina pokrywająca przestrzeń ładunkową z tkaniny 798  

Gniazdo z zasilaniem 12v na desce rozdzielczej 823  

Zamykany schowek podręczny 845  

System Traction + 941 – 

Pełnowymiarowe koło zapasowe 15”, opona 185/65/15

(dla opcji 431 kolo zapasowe dojazdowe) 980  

Pakiet dla palących (zapalniczka + popielniczka) 989  

Fartuchy przeciwbłotne tylne 990  

BEZPIECZEŃSTWO

ABS czteroczujnikowy + EBD

(elektroniczny rozdzielacz siły hamowania) 009  

Światła przeciwmgielne 097  

ESP (elektroniczna stabilizacja toru jazdy)

+ASR / MSR / HBA i Hill Holder 392  –

Poduszki powietrzne przednie 500  

Poduszka powietrzna pasażera 502  

Poduszki powietrzne boczne przednie 505  

Drzwi boczne tylne przesuwne z obu stron 523  

AUDIO/TELEMATYKA

Przystosowanie do montażu radia

(okablowanie + antena +  6 głośników) 082  

Kierownica z przyciskami sterującymi radiem (z tworzywa) 245  

Blue&Me™:  system głośnomówiący

z technologią Bluetooth™ 4J3  

Przystosowanie do nawigacji 68R  

Radioodtwarzacz CD / MP3 zintegrowany,

system nagłośnienia Hi-Fi 40 W, 6 głośników 717  

LINIA I STYL

Przyciemniane szyby boczne i tylna 070  

Felgi aluminiowe 15”, opony 185/65/15 108 – 

Lakier metalizowany 210  

Relingi dachowe w kolorze aluminiowym 375  

Felgi ze stopów lekkich 16”, opony 195/55/16 (bez możliwości

montażu łańcuchów); koło zapsowe dojazdowe 15” 431  –

Lakier pastelowy odpłatny 5B2  

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  –

Zderzaki w kolorze nadwozia 876  

Kołpaki 878  –

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia 976  

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ

Centralny zamek z pilotem w kluczyku 008  

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 011  

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym 025  

Elektrycznie sterowane szyby przednie 028  

Tylna szyba ogrzewana z wycieraczką 029  

Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane

i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej 041  

BAS - Brake Assistance System 052  

DEAD LOCK - dodatkowe zabezpieczenie zamków drzwi 064  

Pakiet na niskie temperatury (akumulator 60 Ah, 380 A;

alternator 90 A, olej w układzie wspomagania kierownicy o innej

charakterystyce, dla silnika 1.4 wzmocniony rozrusznik) 129 – / * 

Automatyczna blokada drzwi podczas ruchu samochodu

(pow. 5 km/h) 130  

Podłokietnik przedni 132  

Felgi stalowe 15”, opony 185/65/15 141  –

Drzwi bagażnika otwierane do góry 148  

Zagłowki na tylnej kanapie (3 sztuki) 182  

Czujnik zapięcia pasów 189  

Tylna kanapa dzielona 60/40 195  

Wyjmowana półka przykrywająca przestrzeń bagażową 209  

Alarm 213  

Pasy bezpieczeństwa tylne 264  

Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą 320  

Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem 352  

Skrzynia biegów zautomatyzowana Dualogic 407 – / ** –

Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego 40Y  

Tempomat 416  

Fotel kierowcy z regulacją wysokości 450  

Fotele przednie podgrzewane 452  

Fotel kierowcy podgrzewany 453  

Zestaw do naprawy opon ze sprężarką

(wyklucza koło zapasowe) - Fix&Go 499  

Fotel pasażera składany w stolik i przesuwany

(elimunuje boczne poduszki powietrzne) 4GQ  

Czujniki parkowania tylne 508  

Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszklone 519  –

 wyposażenie standardowe           opcja          – niedostępne

* Opcja niedostępna dla wersji Dynamic 1.3 Multijet 75 KM

** Opcja niedostępna dla wersji Dynamic 1.3 Multijet 95 KM
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  diesel diesel

SILNIK 1.3 Multijet 16v 1.3 Multijet 16v

Liczba cylindrów, położenie 4, rzędowo 4, rzędowo

Pojemność (cm3) 1248 1248

Norma ekologiczna Euro 5+ Euro 5+

Stopień sprężania 16,8 : 1 16,8 : 1

Moc maksymalna: KM (kW) przy obr./min  75 (55) 4000 95 (70) 4000

Maksymalny moment obrotowy: Nm przy obr./min 190 (19,4) 1500 200 (20,4) 1500

Układ zasilania wtrysk bezpośredni typu Multijet  wtrysk bezpośredni typu Multijet

 z “Common Rail” sterowany elektronicznie z “Common Rail” sterowany elektronicznie

 z turbosprężarką i interoolerem z turbosprężarką i interoolerem

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Skrzynia biegów: ilość biegów 5 + 1 wsteczny 5 + 1 wsteczny

Napęd  przedni przedni

INSTALACJA ELEKTRYCZNA (12 V)

Pojemność akumulatora (Ah) 63 63

KOŁA

Ogumienie 185/65 R 15 185/65 R 15

ZAWIESZENIE

Przednie niezależne typu McPherson niezależne typu McPherson

Tylne belka skrętna belka skrętna

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA

Pojemność zbiornika paliwa (l) 45 45

UKŁAD KIEROWNICZY

Średnica zawracania  10,55 10,55 

HAMULCE - T (tarczowe) - B (bębnowe) 

Przednie (mm) T 257 T 284

Tylne (mm) B 228 B 228

OSIĄGI 

Prędkość maksymalna (km/h) 155 170

Przyspieszenie (0-100 km/h) 17,7 12,2

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km)   

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

Cykl pozamiejski 3,6 / 3,7* / 3,8*** 3,6

Cykl mieszany 4,1 / 4,5*** 4,1

Emisja CO2 (g/km) 107 107

WYMIARY

Długość (mm) 3959 3959

Szerokość (mm) 1716 1716

Wysokość bez obciążenia (mm) 1735 / 1803**** / 1810** 1735 / 1803**** / 1810**

Wysokość z relingami dachowymi (mm) 1803 1803

Rozstaw osi (mm) 2513 2513

Rozstaw kół przednich bez obciążenia (mm) 1462  / 1464** 1462  / 1464**

Rozstaw kół tylnych bez obciążenia (mm) 1464  / 1465** 1464  / 1465**

Bagażnik - pojemność (m3) min./maks. 0,33/2,5 0,33/2,5

MASA

Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg) 1275 1275

Masa holowanej przyczepy – niewyposażonej w hamulce (kg) 1000 1000

Masa holowanej przyczepy – wyposażonej w hamulce (kg) 600 600

 zgodnie z dyrektywą WE 99/100        * wersje ze skrzynią Dualogic        ** w wersji Trekking         *** wersja bez Eco-Packu i Start&Stop        **** w wersji z relingami
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Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO
2
 zostały określone na podstawie oficjalnych testów, zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/100 WE. Mogą one odbiegać 

od rzeczywistego zużycia paliwa i poziomu emisji w zależności od sposobu i warunków eksploatacji samochodu.
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www.fiat.pl

CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru – 00800 3428 0000 – 
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 s∏owa „FIAT”, a następnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Możesz 
w każdej chwili skorzystać z pomocy drogowej, uzyskasz 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, obs∏ugi Klientów – od poniedziałku do 
soboty w godz. 8-20.
Numer Zielonej Linii jest bezp∏atny 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 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 rozumie-
niu 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.
Wyprodukowano w Polsce 02/2014. Satiz Poland.




