


Predstavujeme vám nový FIAT DOBLÒ, prvý automobil, ktorý zvládol všetky 
skúšky života na výbornú. Je pripravený na každú situáciu a úlohu a nikdy 
vás nesklame.
Vďaka podmanivému dizajnu, pohodlnému a variabilnému interiéru, 
efektívnosti a spoľahlivosti je schopný zvládnuť všetky nástrahy, ktoré bežný 
život prináša. Užite si jazdu vo vozidle, ktoré bolo preverené životom, teda 
approved by life.
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Navrhnutý pre pohodových vodičov

Štýl nového modelu FIAT DOBLÒ odráža svojho majiteľa, ktorý je pohodový, otvorený a ktorý hľadá podstatu 
veci. Nezameniteľná predná časť Dobla je charakteristická kombináciou originálneho dizajnu a praktických 
prvkov. Výrazné blatníky zdôrazňujú jeho silu a odolnosť a veľká presklená plocha prináša do interiéru množstvo 
svetla a vám tak dáva pocit slobody a voľnosti.

4  -  5



Tak, ako každá silná osobnosť, aj nový FIAT DOBLÒ sa môže pochváliť celým radom detailov, ktoré ho robia úplne 
jedinečným. Nový, výrazný dizajn predných nárazníkov a svetlometov zdôrazňuje jeho výnimočný charakter 
a kolesá z ľahkých zliatin mu pridávajú na harmonickom vzhľade. Cestovať s niekým, koho máte radi, bude 
teraz stáť za to!
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Navrhnutý tak, aby dobre poslúžil

Prostriedok, ktorý slúži k práci, rodine, koníčkom a životu samému, by mal ponúkať dokonalú rovnováhu medzi 
praktickosťou a tým, čo sa vám páči. Nový FIAT DOBLÒ je ideálnym vozidlom, ktoré vám umožní prežiť naplno 
všetky tieto súčasti života. Bol navrhnutý tak, aby poskytol dostatok priestoru všetkým, ktorých máte radi. Stačí si 
vybrať medzi 5 alebo 7 sedadlami. Jeho komfortný a zároveň variabilný a praktický interiér, ktorý ponúka nové 
textilné čalúnenie a dokonale zladené farby, vám zaručí maximálne pohodlie. Veľkosť a možnosti usporiadania 
interiéru spolu s novou verziou s vysokou strechou sú silnou stránkou nového Doblò, ktoré vedú k skutočne 
nekonečným možnostiam jeho využitia.
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Batožinový priestor ponúka objem od 790 do 3200 l i t rov v prípade zloženia zadných 
sedadiel.Päťmiestna verzia môže byť vybavená polohovateľným dnom batožinového priestoru, 
ktorý môže byť umiestnený do dvoch rôznych výšok a unesie až 70 kg. Ponúka tak ďalšiu, 
variabilnú a úplne rovnú ložnú plochu. 

Pätica sedadiel nového modelu FIAT DOBLÒ uspokojí  aj t ie najnáročnejšie požiadavky. Ponúka 
sa tu rad možností, ako interiér usporiadať.  Sedadlá sa dajú sklopiť alebo úplne zložiť, 
presne podľa toho, koľko batožiny alebo ako veľký náklad prevážate. Navyše základná 
päťmiestna konf igurácia môže byť rozšírená o ďalšie dve sedadlá. 
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Mimoriadne ergonomická palubná doska je osadená modernizovaným prístrojovým panelom s prehľadnou 
atraktívnou grafikou, čo umožňuje jednoduché a rýchle prečítanie všetkých údajov užitočných pre vodiča. Úplne 
nový volant potom obsahuje tlačidlá pre jednoduché a bezpečné ovládanie audio systému.

Interiér, ktorý nie je usporiadaný, môže strácať na svojej príťažlivosti. A to je tiež dôvod, prečo nový Fiat Doblò 
dostal celý rad praktických odkladacích priestorov. Ide predovšetkým o veľkú priehradku nad čelným sklom 
alebo veľkorysý úložný priestor v predných dverách.

Kapsa predných dverí pojme 
1,5litrovú fľašu, dve 0,5litrové a poznámkový 
blok formátu A4.

Vďaka druhému vnútornému spätnému zrkadlu 
budete mať skvelý prehľad o tom, čo sa deje na 
zadných sedadlách. 
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Infotainment

Nie je nič lepšie, ako žiť slobodne a naplno. A pritom bezpečne! Zadné viacprvkové 
zavesenie Bi-link zaručuje vysokú úroveň stability a prináša skvelý pôžitok z jazdy. 
Súčasťou štandardnej výbavy sú najmodernejšie elektronické asistenčné systémy pre 
udržanie stability vozidla. Jedná sa o systém ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnej 
sily EBD a systém elektronickej kontroly stability ESP s funkciou Hill-Holder, ktorá vodičovi 
pomáha pri rozjazdoch do kopca.
Pre dosiahnutie najvyššej úrovne pasívnej bezpečnosti je nový Fiat Doblò vybavený 
karosériou s deformačnými zónami a prednými bočnými airbagmi, ktoré spolupracujú s 
čelnými airbagmi a poskytujú ďalšiu ochranu hlavy a hrudníka. 

K skutočnej revolúcii došlo v novom Doble v oblasti zábavy a získavania informácií. Každá cesta je teraz 
príjemnejšia a zábavnejšia. Vďaka inovatívnemu systému UConnect™ s 5palcovou farebnou dotykovou 
obrazovkou je teraz možné počúvať rádio a hudbu z externých zariadení pripojených cez zásuvku USB alebo 
AUX. Rozhranie Bluetooth® navyše umožňuje obsluhu telefónnych hovorov alebo čítanie SMS správ. K dispozícii 
je tiež integrovaný navigačný systém UConnect™ Nav s dotykovou obrazovkou s už nainštalovanými mapami 
hlavných európskych krajín. Všetko je pritom možné obsluhovať bezpečne tlačidlami na volante alebo hlasovými 
príkazmi, bez toho, aby ste sa prestali sústrediť na riadenie.

Bezpečnosť
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Prevodovka DualogicTM 

V náročnom testovaní a preverovaní schopností dosiahli motory nového modelu Fiat Doblò plný počet bodov. 
Celý rad vysoko výkonných jednotiek je ohľaduplný k životnému prostrediu a tiež veľmi hospodárny. Príkladom 
je výkonný motor 1.4 T-Jet 120 k Natural Power Euro 6 s dvojpalivovým systémom na zemný plyn/benzín. Táto 
verzia má nádrže na zemný plyn uložené pod podlahou, preto objem batožinového priestoru zostáva nezmenený. 
Dojazd dosahuje až 625 km. K redukcii spotreby paliva a emisií prispieva aj robotizovaná prevodovka Dualogic™ 
s piatimi prevodovými stupňami, možnosťou sekvenčného alebo úplne automatického radenia a funkciou ECO.

1.6 90 k MultiJet II
Zdvihový objem (cm3) 1598

Euro 5+

Maximálna rýchlosť 158 km/h 

Spotreba paliva (l/100 km):

mesto 6,8 / mimo mesto 4,7 / kombinovaná 5,5

CO
2
 (g/km) 145

1.6 90 k MultiJet II Dualogic™
Zdvihový objem (cm3) 1598

Euro 5+

Maximálna rýchlosť 158 km/h 

Spotreba paliva (l/100 km):

mesto 5,6 / mimo mesto 4,7 / kombinovaná 5,0

CO
2
 (g/km) 132

1.6 105 k MultiJet II
Zdvihový objem (cm3) 1598

Euro 5+

Maximálna rýchlosť 164 km/h

Spotreba paliva (l/100 km):

mesto 6,8 / mimo mesto 4,7 / kombinovaná 5,5

CO
2
 (g/km) 145

2.0 135 k MultiJet II
Zdvihový objem (cm3) 1956

Euro 5+

Maximálna rýchlosť 179 km/h

Spotreba paliva (l/100 km):

mesto 7,3 / mimo mesto 5,1 / kombinovaná 5,9

CO
2
 (g/km) 156

Motory

1.4 95 k
Zdvihový objem (cm3) 1368

Euro 6

Maximálna rýchlosť 161 km/h

Spotreba paliva (l/100 km):

mesto 10,0 / mimo mesto 5,9 / kombinovaná 7,4

CO
2
 (g/km) 172

1.4 T-JET 120 k
Zdvihový objem (cm3) 1368

Euro 6

Maximálna rýchlosť 172 km/h

Spotreba paliva (l/100 km):

mesto 9,5 / mimo mesto 5,9 / kombinovaná 7,2

CO
2
 (g/km) 169 

1.4 T-JET 120 k Natural Power
Zdvihový objem (cm3) 1368

Euro 6

Maximálna rýchlosť 172 km/h

Spotreba benzínu (l/100 km):

mesto 9,7 / mimo mesto 6,1 / kombinovaná 7,4

Spotreba zemného plynu (m3/100 km):

mesto 9,9 / mimo mesto 6,1 / kombinovaná 7,5

Spotreba zemného plynu (kg/100 km):

mesto 6,5 / mimo mesto 4,0 / kombinovaná 4,9

CO
2
 (g/km): 173 (benzín) - 134 (zemný plyn)

Palivová nádrž v novom Doble 

Natural Power je umiestnená 

pod podlahou. To znamená, že 

prepravná kapacita zostáva 

rovnaká ako u ostatných verzií, 

s maximálnym dosahom 625 km.
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Designed for personality.

S novým modelom FIAT DOBLÒ budete spokojný, či už ste kamarát, kolega alebo otec. Zvládne všetky vaše 
role v živote. Vďaka radu verzií, trom stupňom výbavy, špeciálnym paketom a možnostiam personalizácie 
prostredníctvom značky Mopar totiž spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorí túžia po 
doslova jedinečnom vozidle. 
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Tri verzie a tri stupne výbavy: nový FIAT DOBLÒ je pre každodenné úlohy dokonale pripravený.
Krátky rázvor, dlhý rázvor a verzia s vysokou strechou poskytujú priestor pre všetky vaše potreby. Stupne výbavy 
Pop, Plus a Lounge spolu s paketmi Style a Family sú tu potom preto, aby ste dokonale vyjadrili váš štýl. 

J  Elektricky ovládané predné okná
J  16” kolesá s integrovanými krytmi
J  Senzor vonkajšej teploty
J  2 posuvné bočné dvere
J  Zadné sedadlo delené v pomere 60/40, 

možnosť sklopenia a zloženia
J  Zadné hlavové opierky
J  ESC s ASR/MSR, asistentom rozjazdu Hill 

Holder, ABS+EBD
J  Airbagy pre vodiča a spolujazdca
J  Bočné airbagy (hlava a trup) 
J  Systém uchytenia detských sedačiek Isofix
J  Monitoring tlaku v pneumatikách TPMS
J  Elektrický zámok dverí
J  Zadné výklopné dvere (hore)
J  Výškovo a osovo nastaviteľný volant
J  Uzamykateľné viečko nádrže
J  Reproduktory
J  Zásuvka 12V v stredovom paneli
J  Odkladacia priehradka nad čelným sklom

K výbave POP ponúka navyše:   

J  Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
J  Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
J  Nárazníky vo farbe karosérie
J  Elektricky ovládané spätné zrkadlá s 

vyhrievaním
J  Kryt batožinového priestoru
J  Zásuvka na 12 V vzadu
J  Rádio/prehrávač MP3, USB/Aux a Bluetooth
J  6 reproduktorov

K výbave Plus ponúka navyše:

J  Rázvor náprav o 35 cm dlhší

K výbave Plus ponúka navyše:

J  Automatickú klimatizáciu
J  Hmlové svetlá
J  16” zliatinové kolesá
J  Kožený volant, hlavica a kryt radiacej páky
J  Elektricky ovládané a sklopné vonkajšie 

spätné zrkadlá vo farbe karosérie
J  Elektricky ovládané zadné okná
J  Sedadlo vodiča s nastaviteľnou výškou a 

bedrovou opierkou + lakťová opierka
J  Pevný, výškovo nastaviteľný kryt 

batožinového priestoru
J  Vnútorné spätné zrkadlo na sledovanie 

detí na zadných sedadlách
J  UConnect: rádio/MP3 prehrávač, 5” 

dotyková obrazovka, USB/Aux, Bluetooth 
Audio Streaming, rozpoznávanie 
hlasových príkazov

J  Ovládanie autorádia na volante

J  Tónované zadné okná  
J  16“ zliatinové kolesá  
J  Hmlové svetlá
J Zrkadlá vo farbe karosérie

J  7 sedadiel
J  Výklopné tretie bočné okná
J  Pozdĺžne nosníky strešného nosiča   

Nie je možné u verzií s vysokou 
strechou a XL

Polohovateľné dno batožinového priestoru môže byť 
umiestnené do dvoch rôznych polôh a unesie až 70 kg.

Široké otvorenie posuvných zadných dverí 
umožní veľmi pohodlné nastupovanie a vystupovanie.

Zadné koncové svetlá
s logom Fiat vnútri

Tretie bočné okná 
disponujú výklopným otváraním

J  Vyššia o 27 cm 
J  Zadné dvere s dvoma presklenými krídlami
J  Zosilnené zavesenie kolies
J  Posilnený brzdový systém
 
Nie je možné pre verzie CNG a XL.

Krátky rázvor náprav

Paket FamilyPaket Style

LoungePlusPop

Plus XL

Dlhý rázvor náprav Vysoká strecha
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More care for your car

FIAT DOBLÒ ponúka k štandardnej a voliteľnej výbave ešte rad doplnkov a príslušenstva značky Mopar. Máte tak 
jedinečnú príležitosť odlíšiť sa, personalizovať si svoj nový FIAT DOBLÒ a užiť si čas na jeho palube naozaj naplno. 
K dispozícii sú strešné nosiče na lyže, bicykle, kanoe a surfové dosky alebo deliace priečky pre vašich domácich 
miláčikov. Mať praktický automobil však neznamená postrádať jedinečný štýl a prvotriedny dizajn. Všetky doplnky 
Mopar pre nové Doblò sú štylisticky prepracované. Zmienku si zaslúžia 16palcové zliatinové kolesá, chrómované 
kryty vonkajších spätných zrkadiel, prahové lišty či exkluzívne koberčeky a poťahy sedadiel s vreckami na zadnej 
strane operadiel. Mopar ponúka tiež širokú paletu ochranných a bezpečnostných prvkov pre vašu bezstarostnú 
jazdu, ako sú originálne alarmy alebo celý rad detských autosedačiek. 

Příslušenstvo Mopar

Hliníkové pedále, prahové 
lišty s logom Doblò a koberčeky

Nosič jazdných kolies namontovaný na ťažné zariadenie  
je možné umiestniť v dvoch výškach Nosič lyží
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TECHNICKÁ   ŠPECIFIKÁCIA

1.4 95 k 16v 1.4 T-JET 120 k 1.4 T-JET 120 k Natural Power 1.6 90 k MultiJet 1.6 90 k MultiJet Dualogic™ 1.6 105 HP MultiJet 2.0 135 HP MultiJet

POP - PLUS PLUS - LOUNGE PLUS POP - PLUS PLUS PLUS - LOUNGE - XL LOUNGE

Motor zážihový zážihový zážihový zážihový - 
zemný plyn

 dieselový dieselový  dieselový dieselový
 

Počet valcov, usporiadanie
4 v rade, naprieč 4 v rade, naprieč 4 v rade, naprieč 4 v rade, naprieč 4 v rade, naprieč 4 v rade, naprieč 4 v rade, naprieč

Vŕtanie x zdvih (mm) 72 x 84 72 x 84 72 x 84 79.5 x 80.5 79.5 x 80.5 79.5 x 80.5 83 x 90.5

Zdvihový objem (cm3) 1368 1368 1368 1598 1598 1598 1956

Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+

Kompresný pomer 11:1 9.8:1 9.8:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1 16.5:1

Maximálny výkon: kW (k) pri ot./min 70 (95) 6000 88 (120) 5000 88 (120) 5000 66 (90) 4000 66 (90) 4000 77 (105) 4000 99 (135) 3500

Maximálny krútiaci moment: Nm (kgm) 
pri ot./min 127 (12,95) 4500 206 (21) 2000 206 (21) 2000

290 (29.6) 1500
200 (20.4) 1500 290 (29.6) 1500 320 (32.6) 1500

Palivový systém Sekvenčné viacbodové 
elektronické vstrekovanie

Sekvenčné viacbodové 
elektronické vstrekovanie, 
fázované, turbodúchadlo a 

medzichladič

Špecifi cké sekvenčné 
viacbodové elektronické 

vstrekovanie pre zemný plyn, 
turbodúchadlo a medzichladič

Elektronicky riadené 
vysokotlakové vstrekovanie 

common rail s turbodúchadlom 
a medzichladičom

Elektronicky riadené vysokotlakové 
vstrekovanie common rail s 

turbodúchadlom a medzichladičom

Elektronicky riadené vysokotlakové 
vstrekovanie common rail s 

turbodúchadlom a medzichladičom

Elektronicky riadené vysokotlakové 
vstrekovanie common rail s 

turbodúchadlom a medzichladičom

Zapaľovanie Elektronické, statické, 
integrované vo vstrekovačoch

Elektronické, statické, 
integrované vo vstrekovačoch

Elektronické, statické, 
integrované vo vstrekovačoch

Kompresné Kompresné Kompresné Kompresné

Prevodové ústrojenstvo
Typ pohonu Predný Predný Predný Predný Predný Predný Predný

Ovládanie spojky Hydraulické Hydraulické Hydraulické Hydraulické Hydraulické Hydraulické Hydraulické

Prevodovka/ počet prevodových stupňov 5+R 6+R 6+R 6+R 5+R 6+R 6+R

Riadenie

Typ Hrebeňové s hydraulickým 
posilňovačom

Hrebeňové s hydraulickým 
posilňovačom

Hrebeňové s hydraulickým 
posilňovačom

Hrebeňové s hydraulickým 
posilňovačom

Hrebeňové s hydraulickým 
posilňovačom

Hrebeňové s hydraulickým 
posilňovačom

Hrebeňové s hydraulickým 
posilňovačom

Stopový priemer zatáčania (m) 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 / 12,5 (dlhý rázvor) 11,2

Brzdy - D (kotúče) - T (bubny)

Vpredu: Ø mm D 305 
(ventilované)

D 305 
(ventilované)

D 305 
(ventilované)

D 284 / D 305 pre 7-miestnu 
verziu (ventilované)

D284 / D305 pre 7-miestnu verziu 
(ventilované)

D284 / D305 pre 7-miestnu verziu a 
dlhý rázvor (ventilované)

D 305 
(ventilované)

Vzadu: Ø mm T 254 T 254 T 254 T 254 T 254 T 254 T 254

Posilňovač bŕzd 10” 10” 10” 10” 10” 10” 10”

Zavesenie kolies
Vpredu nezávislé typu McPherson

Vzadu nezávislé viacprvkové bi-link, s vinutými pružinami a teleskopickými tlmičmi a stabilizátorom

Vonkajšie rozmery
Rázvor náprav (mm) 2755 2755 2755 2755 2755 2755 / 3105 (dlhý rázvor) 2755

Dĺžka / šírka (mm) 4406 / 1832 4406 / 1832 4406 / 1832 4406 / 1832 4406 / 1832 4406 (4756 dlhý rázvor) / 1832 4406 / 1832

Výška (mm) krátky rázvor 1845 / 1895 / 2115 
(so strešnými nosičmi / vysoká 

strecha)

1845 / 1895 
(so strešnými nosičmi)

1849 / 1899
(so strešnými nosičmi)

1845 / 1895 / 2115 
(so strešnými nosičmi / vysoká 

strecha)

1845 / 1895 / 2115 
(so strešnými nosičmi / vysoká 

strecha)

1845 / 1895 / 2115 
(so strešnými nosičmi / vysoká 

strecha)

1845 / 1895 / 2115 
(so strešnými nosičmi / vysoká 

strecha)

Výška (mm) dlhý rázvor     1880 / 1927 (so strešnými nosičmi)

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530

Predný / zadný previs (mm) 911 / 740 911 / 740 911 / 740 911 / 740 911 / 740 911 / 740 911 / 740

Objem batožinového priestoru (dm3) 790 / 3200 
(so sklopenými zadnými sedadlami)

790 / 3200 
(so sklopenými zadnými sedadlami)

790 / 3200 
(so sklopenými zadnými sedadlami)

790 / 3200 
(so sklopenými zadnými sedadlami)

790 / 3200 
(so sklopenými zadnými sedadlami)

790 / 3200 
(so sklopenými zadnými sedadlami)

790 / 3200 
(so sklopenými zadnými sedadlami)

Objem batožinového priestoru predĺžená 
verzia (dm3)

    
1050 / 4000

(so sklopenými zadnými sedadlami)

Kolesá
Pneumatiky 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T

Elektrický systém 12V
Kapacita akumulátora (Ah) 63 60 60 72 72 72 60

Objemy a hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť DIN (kg) 1370 / 1430 (vysoká strecha) 1415 1540 1430 / 1500
(vysoká strecha) 

1430 / 1500
(vysoká strecha)

1430 / 1500 (vysoká strecha) / 1525 
(dlhý rázvor)

1430 / 1540
(vysoká strecha)

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 500 500 500 500 500 500 500

Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1000 1000 1000 1300 / 1000 (7 sedadiel) 1300 / 1000 (7 sedadiel) 1300 / 1000 (7 sedadiel) 1500

Palivová nádrž (litrov) 60 60 22 24.6 m3 (16,15 kg) 60 60 60 60

Výkony
Maximálna rýchlosť (km/h) 161 / 156 (vysoká strecha) 172 172 158 / 153 (vysoká strecha) 158 / 153 (vysoká strecha) 164 / 159 (vysoká strecha) 179 / 174 (vysoká strecha)

Zrýchlenie (s) 0-100 km/h 15,4 / 15,9 (vysoká strecha) 12,3 12,3 14,9 / 15,4 (vysoká strecha) 15,4 / 15,9 (vysoká strecha) 13,4 / 13,9 (vysoká strecha) 11,3 / 11,8 vysoká strecha)

Spotreba palivaE (l/100 km) 

Mesto / mimo mesto / kombinovaná 9,3 / 5,9 / 7,2 
9,5 / 6,1 / 7,4 (vysoká strecha)

    5,6 / 4,7 / 5,0 
5,9 / 5,3 / 5,5 (vysoká strecha)

6,1 / 4,7 / 5,2 
6,4 / 5,3 / 5,7 (vysoká strecha)

 

Bez S&S 10,0 / 5,9 / 7,4
10,3 / 6,1 / 7,6 (vysoká strecha) 

9,5 / 5,9 / 7,2 9,7 / 6,1 / 7,4 9,9* / 6,1* / 7,5* 
6,5** / 4,0** / 4,9**

6,8 / 4,7 / 5,5 
7,1 / 5,3 / 6,0 (vysoká strecha)

 6,8 / 4,7 / 5,5
7,1 / 5,4 / 6,0 (vysoká strecha) 

7,3 / 5,1 / 5,9 
7,4 / 5,5 / 6,2 (vysoká strecha)

Emisie CO
2
 (g/km)  165 / 171 (vysoká strecha)     132 / 145 (vysoká strecha) 138 / 150 (vysoká strecha)  

Bez S&S 172 / 177 (vysoká strecha) 169 173 134 145 / 158 (vysoká strecha)  145 / 158 (vysoká strecha) 156 / 163 (vysoká strecha)

E Hodnoty spotreby paliva a emisií  CO2 sú merané podľa štandardných testov podľa direktívy EEC 2004/3/EC          * m3/100 km          ** kg/100 km
24  -  25



PREVEDENIE   INTERIÉRU

372 
Sivá Rudy
Prístrojový panel v sivom prevedení

125 
Červená Pop Olona
Prístrojový panel v sivom prevedení

121 
Sivá Star
Prístrojový panel v sivom prevedení

POP

PLUS

LOUNGE

126 
Sivá Pop Olona
Prístrojový panel v sivom prevedení

371 
Béžová Rudy 
Prístrojový panel v béžovom prevedení

FARBY   KAROSÉRIE

249 biela Ambient 168 červená Pimpante 479 modrá Line

261 slonovinová Vasari 293 červená Flamenco 448 azúrová Idealista 487 modrá Notturno

590 bordová Semiserio 695 sivá Sfrenato 612 sivá Minimal 632 čierna Rockabilly

FARBY/ČALÚNENIE

Pastelové

Metalické

PO
P

PL
US

LO
UN

GE

Kód 121 126 125 372 371

Prístrojový panel sivo lakovaný sivo lakovaný sivo lakovaný PVC Art 
sivá Bodrum 

PVC Art 
béžová Bodrum

Čalúnenie šedá STAR šedá POP OLONA červená POP OLONA šedá RUDY béžová RUDY

PASTELOVÉ

168 červená Pimpante A A A A A

249 biela Ambient A A A A A

479 modrá Line A A A

METALICKÉ (OPT 210)

261 slonovinová Vasari A A A A

293 červená Flamenco A A A A A

448 azúrová Idealista A A A

487 modrá Notturno A A A

590 bordová Semiserio A A A A A

695 sivá Sfrenato A A A A A

612 sivá Minimal A A A A A

632 čierna Rockabilly A A A A A
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Údaje uvedené v tomto katalógu majú len informatívny charakter. Výbava jednotlivých verzií a príslušné doplnky sa môžu líšiť na základe špecifi ckých požiadaviek trhu či právnych noriem. Fiat si vyhradzuje právo zmien uvedených informácií z technických alebo 

obchodných dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia. Fiat Marketing 04.2.2339.29 - S - 04/2015 -  Vytlačené v Taliansku - SO - Na papieri nebielenom chlórom.

Záruky a servis

S každým vozidlom Fiat zakúpeným u autorizovaného predajcu je spojený kompletný servis a rozsiahle záruky. Fiat poskytuje svojim zákazníkom základnú dvojročnú záruku 

rozšírenú o 3 roky s limitom do 100.000 km na mechanické výrobné vady, trojročnú záruku na výrobné chyby laku a osemročnú na prehrdzavenie karosérie. Počas základnej 

dvojročnej záruky nie je v rámci podmienok obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne po celej Európe k dispozícii služba cestnej asistencie. 5 rokov 

záruky nie je možné uplatniť na lokálne prestavby na alternatívny pohon LPG.

Rozsah a podmienky záruky sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke vozidla, resp. v podmienkach produktu rozšírenej záruky alebo cestnej asistencie. 




