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PALETA FARIEB

MOTORIZÁCIA

PALUBNÁ DOSKA 
VO FARBE KAROSÉRIE 

štandardne u verzií
URBAN

CITY CROSS
CROSS, LOUNGE

Kombinovaná spotreba WLTP 5,2 - 7,3 / 100 km, emisie CO₂ 137 - 164 g/km. Na všetky vozidlá sa vzťahuje 2ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Použité fotografie sú iba ilustračné. Ponuka platí do vypredania zásob. Podrobné informácie získate u autorizovaných predajcov Fiat a na www.fiat.sk. Vydané: 02/2020

* u vybraných verzií možnosť farieb BICOLORE

PALIVO BENZÍN DIESEL

MOTOR 1.0 FireFly 
120 k

1.3 FireFly  
150 k

1.6 MultiJet  
120 k

1.6 MultiJet  
120 k

POHON 4×2 4×2 4×2 4×2

PREVODOVKA 6st. manuálna 6st. DDCT 6st. manuálna 6st. DDCT

STUPNE VÝBAV Urban, City Cross,  
Lounge, Cross, Sport

Urban, City Cross,  
Lounge, Cross, Sport City Cross, Lounge Urban, City Cross,  

Lounge, Cross, Sport

PASTELOVÉ

296 
* BIELA GELATO

601 
ČIERNA CINEMA

231 
* BÉŽOVÁ CAPPUCCINO

289 
* ČERVENÁ PASSIONE

176 
* ČERVENÁ SEDUZIONE

TROJVRSTVOVÉ MATNÉ

020 
* SLONOVINOVÁ IVORY

149 
ZELENÁ ALPI

994 
MODRÁ JEANS

METALICKÉ

018 
* MODRÁ ITALIA

019 
* ZELENÁ TECHNO

348
* ŠEDÁ ARGENTO

679 
* SIVÁ MODA

731 
* MODRÁ JEANS

888 
* MODRÁ VENEZIA

942 
* ČERVENÁ AMORE 
špeciálna metalická

Už v základnej výbave

URBAN
• Elektricky ovládané predné 

a zadné okná
• Elektrická parkovacia brzda
• Manuálna klimatizácia 

s peľovým filtrom
• Tempomat a inteligentný 

rýchlostný asistent 
• Systém varovania opustenia 

jazdného pruhu
• Aktívny systém 

rozpoznávania dopravných 
značiek

• Uconnect rádio  
s hands-free Bluetooth,  
USB a 4 reproduktormi

• 16“ oceľové kolesá

CITY CROSS 
NAVIAC K VÝBAVE URBAN:

• LED denné svietenie
• Predné hmlové svetlá 

s funkciou osvetľovania 
zákrut

• Volant čalúnený kožou
• UConnect rádio s 7“ 

dotykovým displejom,  
hands-free Bluetooth, 
ovládaním na volante, USB,  
AUX a 6 reproduktormi

• Funkcia zrkadlenia smartfónu
• UConnect Live
• 16“ kolesá z ľahkých zliatin

LOUNGE
NAVIAC K VÝBAVE CITY 
CROSS:

• Senzor stmievania
• Senzor dažďa
• Zadné parkovacie senzory
• Predné parkovacie senzory
• Predná lakťová opierka

CROSS
NAVIAC K VÝBAVE CITY 
CROSS

• Automatická dvojzónová 
klimatizácia

• Senzor stmievania
• Zadné parkovacie senzory
• Parkovacia kamera
• UConnect rádio s navigáciou, 

7“ dotykovým displejom, 
hands-free Bluetooth, 
ovládaním na volante,  
AUX a USB

• 19“ kolesá z ľahkých zliatin
• Sivé strešné lyžiny

SPORT
NAVIAC K VÝBAVE CITY 
CROSS

• Automatická dvojzónová 
klimatizácia

• Full LED predné svetlomety
• LED hmlové svetlá
• Zadné parkovacie senzory
• UConnect rádio s navigáciou, 

7“ dotykovým displejom, 
hands-free Bluetooth, 
ovládaním na volante,  
AUX a USB

• Zatmavené zadné okná
• Chrómovaná dvojitá 

koncovka výfuku
• 18“ kolesá z ľahkých zliatin

STUPNE VÝBAVY



Charizmatický crossover s bohatou výbavou  
a najmodernejšími asistenčnými systémami.

 
 

 

 

500X vie rozpoznať hlavné dopravné značky a rýchlostné
obmedzenia a zobrazuje ich na TFT displeji prístrojového

panela. Pri zapnutom obmedzovači rýchlosti vie tiež
prispôsobiť rýchlosť jazdy podľa aktuálne povoleného limitu
zisteného systémom rozpoznávania dopravných značiek.

Tento systém pomáha monitorovať vozidlá a objekty
v mŕtvych bodoch vo chvíli, kedy má 500X zaradenú spiatočku.

Keď prichádza iné vozidlo z bočnej strany, vodič je o tom
informovaný zvukovým signálom a rozsvietením kontrolky

v bočnom spätnom zrkadle.

Parkovacia kamera zobrazuje čistý a ostrý obraz vo vysokom
rozlíšení, aby vodičovi uľahčila parkovanie a pomohla zvládnuť

ťažké jazdné manévre. Obraz je premietaný s dynamickými
navádzacími linkami a osou vozidla, ktoré sa menia podľa

pohybu vozidla a otáčania volantom.

Nepretržite monitoruje prítomnosť iných vozidiel v mŕtvych
uhloch a upozorňuje vodiča svetelnou signalizáciou

vo vonkajších spätných zrkadlách.

Zvukový signál predných a zadných parkovacích senzorov
upozorňuje vodiča, ak sa počas parkovania alebo cúvania

približujú skryté prekážky.

Systém detekuje rýchlosť vozidla idúceho pred 500X
a upozorní vodiča, ak sa k nemu približuje príliš rýchlo a hrozí

tak nebezpečenstvo nehody. Keď vodič nijak nezasiahne,
systém automaticky aktivuje brzdenie, aby zabránil nárazu

alebo zmiernil jeho následky. Tento asistenčný brzdný systém
funguje od rýchlosti 7 km/h, vydáva zvukové a vizuálne

výstrahy a prejavuje sa aj trhavým brzdením.

Tento systém používa kamerový senzor, ktorý detekuje
a meria polohu vozidla vnútri ohraničeného jazdného pruhu.

Pri nechcenom vyjdení z jazdného pruhu bez použitia
smerových svetiel aktivuje vizuálne upozornenie

na prístrojovom paneli spolu so zvýšeným odporom
pri točení volantu, aby priviedol vozidlo späť

do vyznačeného jazdného pruhu.

Zvyšujú vašu bezpečnosť jazdy v noci, pretože poskytujú maximálne
možné osvetlenie v každej jazdnej situácii. Tento systém prepína
z diaľkových na stretávacie svetlá, keď sú pred vozidlom detekované iné
blížiace sa svetlomety alebo svetelné elementy, a tiež späť z stretávacích
na diaľkové svetlá, ak tieto podmienky pominú.

Systém udržuje nastavenú rýchlosť, a navyše pomocou
radarového senzora detekuje objekty v dráhe vozidla.

Ak zistí pomalšie idúce vozidlá, automaticky vozidlo spomalí
a udržiava ho v bezpečnej vzdialenosti vopred nastavenej

vodičom. Funguje od rýchlosti 30 km/h.
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Charizmatický crossover s bohatou výbavou  
a najmodernejšími asistenčnými systémami.
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tak nebezpečenstvo nehody. Keď vodič nijak nezasiahne,
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500X vie rozpoznať hlavné dopravné značky a rýchlostné
obmedzenia a zobrazuje ich na TFT displeji prístrojového

panela. Pri zapnutom obmedzovači rýchlosti vie tiež
prispôsobiť rýchlosť jazdy podľa aktuálne povoleného limitu
zisteného systémom rozpoznávania dopravných značiek.

Tento systém pomáha monitorovať vozidlá a objekty
v mŕtvych bodoch vo chvíli, kedy má 500X zaradenú spiatočku.

Keď prichádza iné vozidlo z bočnej strany, vodič je o tom
informovaný zvukovým signálom a rozsvietením kontrolky

v bočnom spätnom zrkadle.

Parkovacia kamera zobrazuje čistý a ostrý obraz vo vysokom
rozlíšení, aby vodičovi uľahčila parkovanie a pomohla zvládnuť

ťažké jazdné manévre. Obraz je premietaný s dynamickými
navádzacími linkami a osou vozidla, ktoré sa menia podľa

pohybu vozidla a otáčania volantom.

Nepretržite monitoruje prítomnosť iných vozidiel v mŕtvych
uhloch a upozorňuje vodiča svetelnou signalizáciou

vo vonkajších spätných zrkadlách.

Zvukový signál predných a zadných parkovacích senzorov
upozorňuje vodiča, ak sa počas parkovania alebo cúvania

približujú skryté prekážky.

Systém detekuje rýchlosť vozidla idúceho pred 500X
a upozorní vodiča, ak sa k nemu približuje príliš rýchlo a hrozí

tak nebezpečenstvo nehody. Keď vodič nijak nezasiahne,
systém automaticky aktivuje brzdenie, aby zabránil nárazu

alebo zmiernil jeho následky. Tento asistenčný brzdný systém
funguje od rýchlosti 7 km/h, vydáva zvukové a vizuálne

výstrahy a prejavuje sa aj trhavým brzdením.

Tento systém používa kamerový senzor, ktorý detekuje
a meria polohu vozidla vnútri ohraničeného jazdného pruhu.

Pri nechcenom vyjdení z jazdného pruhu bez použitia
smerových svetiel aktivuje vizuálne upozornenie

na prístrojovom paneli spolu so zvýšeným odporom
pri točení volantu, aby priviedol vozidlo späť

do vyznačeného jazdného pruhu.

Zvyšujú vašu bezpečnosť jazdy v noci, pretože poskytujú maximálne
možné osvetlenie v každej jazdnej situácii. Tento systém prepína
z diaľkových na stretávacie svetlá, keď sú pred vozidlom detekované iné
blížiace sa svetlomety alebo svetelné elementy, a tiež späť z stretávacích
na diaľkové svetlá, ak tieto podmienky pominú.

Systém udržuje nastavenú rýchlosť, a navyše pomocou
radarového senzora detekuje objekty v dráhe vozidla.

Ak zistí pomalšie idúce vozidlá, automaticky vozidlo spomalí
a udržiava ho v bezpečnej vzdialenosti vopred nastavenej

vodičom. Funguje od rýchlosti 30 km/h.
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XTRA ŠTÝL, XTRA KOMFORT, XTRA VÝKON
fiat.sk

PALETA FARIEB

MOTORIZÁCIA

PALUBNÁ DOSKA 
VO FARBE KAROSÉRIE 

štandardne u verzií
URBAN

CITY CROSS
CROSS, LOUNGE

Kombinovaná spotreba WLTP 5,2 - 7,3 / 100 km, emisie CO₂ 137 - 164 g/km. Na všetky vozidlá sa vzťahuje 2ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Použité fotografie sú iba ilustračné. Ponuka platí do vypredania zásob. Podrobné informácie získate u autorizovaných predajcov Fiat a na www.fiat.sk. Vydané: 02/2020

* u vybraných verzií možnosť farieb BICOLORE

PALIVO BENZÍN DIESEL

MOTOR 1.0 FireFly 
120 k

1.3 FireFly  
150 k

1.6 MultiJet  
120 k

1.6 MultiJet  
120 k

POHON 4×2 4×2 4×2 4×2

PREVODOVKA 6st. manuálna 6st. DDCT 6st. manuálna 6st. DDCT

STUPNE VÝBAV Urban, City Cross,  
Lounge, Cross, Sport

Urban, City Cross,  
Lounge, Cross, Sport City Cross, Lounge Urban, City Cross,  

Lounge, Cross, Sport

PASTELOVÉ

296 
* BIELA GELATO

601 
ČIERNA CINEMA

231 
* BÉŽOVÁ CAPPUCCINO

289 
* ČERVENÁ PASSIONE

176 
* ČERVENÁ SEDUZIONE

TROJVRSTVOVÉ MATNÉ

020 
* SLONOVINOVÁ IVORY

149 
ZELENÁ ALPI

994 
MODRÁ JEANS

METALICKÉ

018 
* MODRÁ ITALIA

019 
* ZELENÁ TECHNO

348
* ŠEDÁ ARGENTO

679 
* SIVÁ MODA

731 
* MODRÁ JEANS

888 
* MODRÁ VENEZIA

942 
* ČERVENÁ AMORE 
špeciálna metalická

Už v základnej výbave

URBAN
• Elektricky ovládané predné 

a zadné okná
• Elektrická parkovacia brzda
• Manuálna klimatizácia 

s peľovým filtrom
• Tempomat a inteligentný 

rýchlostný asistent 
• Systém varovania opustenia 

jazdného pruhu
• Aktívny systém 

rozpoznávania dopravných 
značiek

• Uconnect rádio  
s hands-free Bluetooth,  
USB a 4 reproduktormi

• 16“ oceľové kolesá

CITY CROSS 
NAVIAC K VÝBAVE URBAN:

• LED denné svietenie
• Predné hmlové svetlá 

s funkciou osvetľovania 
zákrut

• Volant čalúnený kožou
• UConnect rádio s 7“ 

dotykovým displejom,  
hands-free Bluetooth, 
ovládaním na volante, USB,  
AUX a 6 reproduktormi

• Funkcia zrkadlenia smartfónu
• UConnect Live
• 16“ kolesá z ľahkých zliatin

LOUNGE
NAVIAC K VÝBAVE CITY 
CROSS:

• Senzor stmievania
• Senzor dažďa
• Zadné parkovacie senzory
• Predné parkovacie senzory
• Predná lakťová opierka

CROSS
NAVIAC K VÝBAVE CITY 
CROSS

• Automatická dvojzónová 
klimatizácia

• Senzor stmievania
• Zadné parkovacie senzory
• Parkovacia kamera
• UConnect rádio s navigáciou, 

7“ dotykovým displejom, 
hands-free Bluetooth, 
ovládaním na volante,  
AUX a USB

• 19“ kolesá z ľahkých zliatin
• Sivé strešné lyžiny

SPORT
NAVIAC K VÝBAVE CITY 
CROSS

• Automatická dvojzónová 
klimatizácia

• Full LED predné svetlomety
• LED hmlové svetlá
• Zadné parkovacie senzory
• UConnect rádio s navigáciou, 

7“ dotykovým displejom, 
hands-free Bluetooth, 
ovládaním na volante,  
AUX a USB

• Zatmavené zadné okná
• Chrómovaná dvojitá 

koncovka výfuku
• 18“ kolesá z ľahkých zliatin

STUPNE VÝBAVY
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