


500L CULT 500L
CULT

C U L T

 
POTREBUJETE  
VIAC ENERGIE? TENTO  

POMARANČ 
MÁ RODINNÚ VEL’KOSŤ.

02_03

Fiat 500L Cult má energie na rozdávanie a k tomu plno  
energie, ktorá vaším cestám dodá radosť. Vyskúšajte ho  
v exkluzívnej oranžovej farbe Sicilia, ktorá zdôrazňuje  
hravú povahu modelu 500L.
Ak oranžová farba nie je pre vás tou pravou, vyberte si zo 
širokej ponuky farebnej škály. 



C U L T
Štandardná výbava
· 5" rádio DAB s dotykovým displejom
· Tempomat
· Manuálna klimatizácia
· Nové modré sedadlá s monogramom Fiat
· Nová matne modrá palubná doska Techno
· LED svetlá denného svietenia
· Čierne zrnité kryty zrkadiel
· 15" oceľové disky kolies 

Motory
· Zážihový: 1.4 MPI 95 k E6D FINAL

Na palube modelu Fiat 500L Cult má svoje miesto každý, okrem 
nudy. Okrem špičkového komfortu a štýlu ponúka prostredníctvom 
rôznych konfigurácií sedadiel aj skvelú flexibilitu. Každá cesta je tak 
niečím výnimočná.
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500L
CONNECT

500L CONNECT C O N N E C T

ŽIARIVÁ  
STRIEBORNÁ. 
VŽDY. 

Zamilovať si Fiat 500L Connect je jednoduché. Tento majster 
štýlu je vybavený najmodernejšími technológiami, ktoré sú šité 
na mieru modernému životu. Vyskúšajte elegantné dvojtónové 
prevedenie v odtieni sivá Maestro s čiernou strechou, ktorý 
dokonale vyzdvihne štýl modelu 500L. Alebo jednoducho zvoľte 
niektorú z mnohých iných farebných kombinácií.
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C O N N E C T500L CULT

Vstúpte do sveta konektivity pohodlne a štýlovo.
Fiat 500L Connect ponúka viac priestoru pre vaše vášne 
prostredníctvom najmodernejších technológií, ktoré sú dostupné 
všetkým.

Štandardná výbava (navyše k výbave CULT)
· 7" rádio DAB s dotykovým displejom
· Manuálna klimatizácia
· Nové sedadlá «Flashy»
· Nová matne strieborná palubná doska
· Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe karosérie
· 16" oceľové disky kolies 

Motory
· Zážihový: 1.4 MPI 95 k E6D FINAL
· Dieselový: 1.3 MJET 95 k E6D FINAL
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500L
CROSS

500L CROSS   

ZELENÁ  
INŠPIRUJE  
K DOBRODRUŽSTVU.

Fiat 500L Cross sa vydáva do neprebádaných častí  
mesta. Jeho robustný vzhľad osloví všetkých, ktorí  
túžia premeniť každú rutinu na dobrodružstvo. 
Objavte dvojtónové prevedenie v odtieni zelená  
Toscana s bielou strechou, ktorý sa dokonale hodí  
k jeho dobrodružnej povahe.
* Poznámka: všetky ostatné farby sú rovnako dobrodružné.
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C R O S S500L CULT

Cestujte pohodlne nech už  idete kamkoľvek. Vďaka priestrannosti 
modelu Fiat 500L Cross si užijete každú cestu. Volič Mode 
Selector vám umožňuje vybrať jeden z 3 rôznych režimov jazdy: 
Normal, Traction+ a Gravity Control, vďaka čomu si hravo poradíte 
s akýmkoľvek povrchom.

Štandardná výbava (navyše k výbave CONNECT)
· Predná lakťová opierka
· Senzor dažďa a stmievania
· Elektricky ovládané zadné okná
· Automatická klimatizácia
· Nové sedadlá «Camo»
· Nová palubná doska v sivom odtieni Cold
· Hmlové svetlá
· Zadné parkovacie senzory
· Elektricky ovládané vonkajšie zrkadlá
· 16" disky kolies z ľahkej zliatiny

Motory
· Zážihový: 1.4 MPI 95 k E6D FINAL
· Dieselový: 1.3 MJET 95 k E6D FINAL
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500L
SPORT

500L SPORT S P O R T

Fiat 500L Sport nie je obyčajným rodinným vozidlom, jeho 
odvážny štýl vám poskytne všetko, čo v mestskej prevádzke 
potrebujete. Jeho jedinečný dizajn je ešte odvážnejší vďaka 
mimoriadnemu dvojtónovému prevedeniu v odtieni matne sivá 
Moda s lesklo čiernou strechou. Pokiaľ ale dávate prednosť 
inej farbe, máte rozhodne z čoho vyberať.

ZVOĽTE  
MATNE SIVÚ.
VSTÚPTE DO SVETA  

ŠPORTOVÉHO ŠTÝLU.

14_15



S P O R T500L SPORT

manacano foto

Štandardná výbava (navyše k výbave CROSS)
· Čelné a bočné airbagy
· Predné a zadné okenné airbagy
· Ambientné osvetlenie
· Zatmavené okná
· Špecifický interiér
· Logo SPORT
· Špecifické vyhotovenie exteriéru
· 17" čierne disky kolies  z ľahkej zliatiny

Motory
· Zážihový: 1.4 MPI 95 k E6D FINAL
· Dieselový: 1.3 MJET 95 k E6D FINAL

Štýl je u modelu Fiat 500L Sport vždy samozrejmosťou. Užite si 
priestranný interiér s odvážnymi detailmi, ktoré tomuto rodinnému 
vozidlu dodávajú svieži vzhľad.
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SYSTÉM UCONNECT™ I N F O T A I N M E N T

VIAC ZDIEl'ANIA, 
VIAC ZÁBAVY.

UCONNECT™ 7" HD 

Systém Uconnect™ 7" zahŕňa 7" dotykovú obrazovku s vysokým rozlíšením a jednoduchým 
ovládaním pomocou gest. Uconnect™ 7" HD LIVE je vybavený aj digitálnym rádiom DAB (Digital 
Audio Broadcasting), voliteľným systémom Uconnect™ 7" HD Nav LIVE a tiež navigáciou TomTom  
s 3D mapami. 

UCONNECT™ 5" HD 

5" dotyková obrazovka s digitálnym rádiom DAB (Digital Audio Broadcasting), ovládanie na volante, 
hands-free rozhranie Bluetooth® .

Udržujte všetko dobré v pohybe. Nasadnite do 
modelu Fiat 500L a bavte sa. Objavte infotainment 
Uconnect™ 7" HD LIVE so zrkadlením smartfónu, 
ktorý vám umožní používať rôzne aplikácie na 
palubnej obrazovke, a to vrátane sociálnych sietí, 
máp, hudby či kontaktov. Stačí pripojiť smartfón  
k rádiu Uconnect™.  
Všetko je pritom dosiahnuteľné pohodlne  
a bezpečne aj počas jazdy. 
Mohli by ste si priať viac?
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LED svetlá denného svietenia DRL
Nové svetlá denného svietenia zvyšujú viditeľnosť 
nového modelu 500L a boli koncipované tak, aby 
zdôraznili duch modelu 500.

Detské zrkadlo
Výklopné detské zrkadielko predstavuje 
bezpečnostný prvok, ktorý umožňuje sledovať deti 
na zadných sedadlách, bez toho aby ste sa museli 
otáčať.

Tempomat
Tempomat umožňuje nastavenie a automatické 
udržiavanie cestovnej rýchlosti alebo 
prednastaveného bezpečného odstupu od vpredu 
idúcich vozidiel.

Autonómne núdzové brzdenie v meste 
Autonómne núdzové brzdenie v meste je 
bezpečnostný systém, ktorý automaticky začne 
brzdenie v prípade hroziacej kolízie. Ak vodič 
nereaguje, systém aktivuje brzdy, aby zabránil 
nárazu alebo zmiernil jeho následky.

Parkovacie senzory
Parkovacie senzory vydávajú akustický signál, ktorý 
vás pri parkovaní upozorňuje na blížiace sa prekážky.

Inteligentná zadná parkovacia kamera
Inteligentný zadný parkovací systém s novými 
dynamickými linkami a väčším rozlíšením kamery 
urobí každé parkovanie maximálne jednoduchým. 
Obraz diania za vozidlom sa premieta vrátane 
dynamických liniek a grafiky osi vozidla, ktoré sa 
menia v závislosti na uhle natočenia volantu. 

MOTORY A BEZPEČNOSŤ

NASLEDUJTE   
SVOJE SRDCE.   

B E Z P E Č N O S Ť

M O T O R Y
1.4 MPI 95 K E6D FINAL 

· Počet valcov: 4 
· Zdvihový objem: 1368 cm3 
·  Najvyšší výkon: 95 k (70 kW)  

pri 6000 ot./min 
·  Najvyšší krútiaci moment: 127 Nm  

pri 4500 ot./min
· Prevodovka: manuálna
·  Počet prevodových stupňov:  

6 + spiatočka

Fiat 500L so zážihovým motorom využíva 
šesťstupňovú manuálnu prevodovku,  
dieselový motor kombinuje   
s päťstupňovou prevodovkou. 

Užite si pocit bezpečnosti. S modelom Fiat 500L 
bude vaša rodina v bezpečí.
 

1.3 MJET2 95 K E6D FINAL 

· Počet valcov: 4
· Zdvihový objem: 1248 cm3
·  Najvyšší výkon: 95 k (70 kW)  

pri 3750 ot./min
·  Najvyšší krútiaci moment: 200 Nm  

pri 1500 ot./min
· Prevodovka: manuálna
·  Počet prevodových stupňov:  

5 + spiatočka

Fiat 500L ponúka špičkové motorizácie. Všetky spĺňajú emisnú normu 
Euro 6D Final a vydarene kombinujú hladký výkon a nízku spotrebu paliva.
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268 Biela Gelato* 652 Modrá Bellagio* 111 Červená Passione*

530 Modrá Venezia*609 Sivá Moda* 612 Sivá Maestro*

211 Matne sivá Moda**

601 Čierna Cinema*

390 Zelená Toscana* 678 Oranžová Sicilia*

ŠTÝL.  
FARBY KAROSÉRIE

1M4 
15" oceľové disky 

kolies 
Štandard  

u verzie Cult

1M2 
16" oceľové disky kolies 

Štandard u verzie  
Connect

420 
16" disky kolies   
z ľahkej zliatiny

Štandard u verzie Cross
Voliteľné u verzie a CULT 

0R4 
17" disky kolies  
z ľahkej zliatiny

Štandard u verzie Sport
Voliteľné u verzie Cross

415 
17" disky kolies  
z ľahkej zliatiny 

Voliteľné u verzií  
Connect, Cross a Sport

0R5 
17" disky kolies  
z ľahkej zliatiny

Voliteľné u verzie  
Cross

KOLESÁ

INTERIÉRY

Látkové s monogramom 
Fiat

Látkové Flashy Látkové Camo

Fiat 500L ponúka možnosti personalizácie, 
ktoré vám poskytnú ešte väčšiu funkčnosť  
a štýl, ktorý nikdy nezostane bez povšimnutia, 
nech už sa vydáte kamkoľvek.

Čierna koža
Voliteľné u verzií  
CROSS a SPORT

CULT

Čierna látka Technoprene

CONNECT CROSS SPORT

Matne strieborná Sivá ColdMatne modrá Techno Matne sivá

* K dispozícii v jednotónovom alebo dvojtónovom prevedení (biela alebo čierna strecha) u verzií CONNECT, CROSS a SPORT
** K dispozícii v dvojtónovom prevedení (čierna lesklá strecha) u verzie SPORT



Táto internetová brožúra je majetkom spoločnosti FCA Italy, dcérskej spoločnosti Stellantis NV. FCA Italy zabezpečuje presnosť, správnosť a aktuálnosť uvedených informácií a ilustrácií a vyhradzuje si právo vykonávať zmeny v cenách, špecifikáciách, farbách, materiáloch a meniť alebo ukončovať výrobu modelov 
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informácie nájdete na oficiálnych stránkach značky Fiat alebo u autorizovaných predajcov. Fiat® je registrovaná ochranná známka spoločnosti FCA US LLC, dcérskej spoločnosti Stellantis N.V.. 
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www.fiat.sk

ASISTENČNÁ SLUŽBA CIAO FIAT 

Volajte zadarmo na zákaznícky servis Fiat ak potrebujete: CESTNÚ 
ASISTENCIU, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku; 
INFORMÁCIE ohľadom modelov, služieb alebo predajnej a servisnej 
siete. 

Pre volanie zo zahraničia, volajte na: +421 252 490 042.

Mopar® je značka skupiny FCA zameraná na popredajné služby, ktorá ponúka kompletnú starostlivosť o vozidlo, ako aj originálne diely a 
príslušenstvo pre všetky modely skupiny FCA.

MOPAR® VEHICLE PROTECTION ponúka servisné zmluvy garantované skupinou FCA, ktoré sú šité na mieru pre vaše vozidlo. 
So službami MOPAR® VEHICLE PROTECTION si môžete byť istí, že všetky opravy budú vykonávať vysoko kvalifikovaní technici 
autorizovaných dielní Fiat, ktorí využívajú výhradne predpísané nástroje a originálne náhradné diely. Naše servisné plány zahŕňajú 
komplexný rad predĺžených záruk podľa doby trvania a počtu najazdených kilometrov, vďaka čomu vyhovejú akýmkoľvek potrebám. 

0800 125 756


