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Myslíte si, že štvorčeky sa perfektne hodia k prúžkom? Tiež čítate noviny odzadu? Dokážu urobiť praktické a nekomplikované
riešenia z vášho obyčajného dňa výnimočný? Tak potom ste ako Fiat Qubo. Qubo je automobil skutočne pyšný na svoju
prístupnosť a funkčnosť. Dlhé servisné intervaly a nízke prevádzkové náklady, vynikajúca kvalita, dobrá manévrovateľnosť,
bezpečnosť - to všetko uľahčuje a spríjemňuje život. Takže sa môžete sústrediť na to, čo je dôležité: váš pôžitok z jazdy.
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Qubo je originálny, mnohostranný a zábavný automobil. Je to koncentrácia kompaktnosti a agility, integrujúca rozmery
mestského vozidla a úžitkové vlastnosti, schopné obsiahnuť celú intenzitu a veľkoleposť vášho života.
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Cez USB port máte prístup k
systému Blue&Me™.

Riadiť Qubo je zábavné a jednoduché. Všetky ovládacie prvky sú na dosah, praktické a funkčné.
Potešenie z jazdy zabezpečujú dva typy prevodoviek: mechanická päťstupňová a automatická
päťstupňová DualogicTM (pre 1.3 Multijet). Pre tých, ktorí si chcú život ešte viac uľahčiť, je tu systém
Blue&MeTM. Umožňuje hands free telefonovanie, počúvať prijaté SMS správy, pripojiť osobný
multimediálny prehrávač a počas jazdy si vychutnávať audiosystém bez toho, aby to odvádzalo
vašu pozornosť od sledovania premávky - pretože Blue&MeTM je s vami neustále v spojení. Okrem
toho Qubo disponuje množstvom praktických úložných priestorov, vhodných na najrôznejšie osobné
predmety.
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Silná osobnosť a estetika, praktický a útulný interiér s ľahko prístupnými zadnými sedadlami vďaka
posuvným zadným dverám na oboch stranách vozidla. Qubo je priestranný automobil, ktorý poskytuje
maximálny komfort, interiér umožňuje cestujúcim príjemný a uvoľnený pobyt na palube. Veľké
presklené plochy poskytujú optimálne osvetlenie interiéru a veľkorysý výhľad na vozovku.
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Extrémnu všestrannosť modelu Qubo podčiarkuje verzia Qubo Trekking,
pripravená plniť aj tie najnáročnejšie úlohy - verzie s robustným kovovým spodným chráničom predného nárazníka, oceľovým krytom motora,
podvozkom zvýšeným o 10 mm kvôli jazde v teréne a špeciﬁckými krytmi
kolies. Je určené pre tých, ktorí chcú žiť v priamom kontakte s prírodou
a bez problémov zdolávať aj nespevnené a neudržiavané cesty. Qubo
Trekking je vybavené ESP so systémom TRACTION+, ktorý plní funkciu uzávierky diferenciálu tak, že pribrzďuje koleso s nižšou adhéziou,
a prenáša hnaciu silu na koleso s lepšou priľnavosťou.
Qubo Trekking má aj zatmavené zadné okná, masívne strešné nosiče
a celoročné pneumatiky Pirelli Mud & Snow s vyššou bočnicou, ktoré
zlepšujú jeho priechodnosť v teréne.
Qubo Trekking je nielen veľmi krásne, ale aj veľmi praktické.

TRACTION+ zaručuje vynikajúce
trakčné vlastnosti (až do rýchlosti
30 km/h) a poskytuje priechodnosť
terénu offroadového automobilu.
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Lietať na vlnách, lyžovať, alebo si púšťať draka. Prečo nie? Pokiaľ vaša
fantázia a odvaha nepozná hranice a túžite po nových zážitkoch, tak ste
ako Fiat Qubo. Je totiž pripravený prijať vašu túžbu po živote. Dokáže
vás prepraviť veľmi ďaleko, alebo prípadne iba za najbližší roh.
Vnútorný priestor je veľký a flexibilný. Sedadlá disponujú až
16-timi možnosťami usporiadania. Zadné sedadlá sú sklápacie
a demontovateľné. Okrem toho možno sedadlo spolujazdca sklopiť po
polohy stolíka vodorovne s podlahou, a tak prepravovať predmety dlhé
takmer 2,5 metra. A pokiaľ ani toto všetko nie je dosť, môžete si vybrať
z bohatej ponuky príslušenstva a praktických riešení, napr. nosičov surfov, či bicyklov.
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Lakované rámovanie s imitáciou hliníka umocňuje
hi-tech vzhľad interiéru

Prahové lišty z hliníka s logom personalizujú vaše Qubo

Qubo vás dostane kam chcete - pri nízkej spotrebe paliva s motorom
1.3 Multijet (výkon 75 koní) zvládne na jednu nádrž až 1000 kilometrov.
Nízka spotreba paliva a nízke emisie CO2 zodpovedajú jeho nízkym
prevádzkovým nákladom, vrátane prvej servisnej prehliadke až po
30.000 km. K dispozícii je aj verzia Natural Power s dvoma alternatívami pohonu - benzín a zemný plyn - s extrémne nízkym objemom
emisných škodlivín a dlhým dojazdom až 934 kilometrov. A to všetko
pri zachovanom pôvodnom objeme batožinového priestoru. Qubo
si taktiež zachováva všetky atribúty vysokej bezpečnosti: sériovo je
vybavený ABS s EBD (Electronic Brake Distribution), štyrmi airbagmi
a trojbodovými bezpečnostnými pásmi s predpínačmi a obmedzovačmi
napätia v páse.
Qubo vám ponúka absolútnu slobodu pri voľbe výbavy, tak aby
najlepšia vyhovovala vášmu životnému štýlu. Od stupňa výbavy Active
s dvojicou bočných posuvných dverí a bohatou bezpečnostnou výbavou obsahujúcou ABS s EBD a štyri airbagy, výbavu Dynamic ktorá je
ideálne riešenia pre maximálny komfort cestovania – vybavenú napríklad
manuálnou klimatizáciou, rádiom s CD MP3, alebo verziu Trekking,
vybavenú systémom TRACTION+ pre jazdu v teréne. Qubo ponúka
mnoho riešení pre maximálne pohodlie Vášho cestovania.
Model Qubo je ako vy – jedinečný, unikátny a nenapodobiteľný. Široké
možnosti originálnej personalizácie, ako napr. koberčeky s logom, rámovanie imitáciou hliníka, prahové lišty, držiaky na iPod a osviežovače
vzduchu. Pre váš aktívny životný štýl sa určite zídu aj priečne strešné
nosníky s nosičmi surfu, lyží, alebo bicyklov.

QUBO_24p_sk.indd 10

1.7.10 12:17

Velúrové koberčeky
s logom podčiarkujú
originalitu osobnosti

S držiakom iPod je
váš prehrávač uložený
bezpečne a šikovne

Osviežovač vzduchu ponúka
široký výber vôní
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Farby karosérie

Pastelové farby
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199 ČERVENÁ TIZIANO

249 BIELA AMBIENT

479 MODRÁ LINE

551 ORANŽOVÁ CARRIBEAN

Metalické farby

163 ČERVENÁ BOLERO

355 ZELENÁ CLOVER

448 AZÚROVÁ IDEALISTA

487 MODRÁ NOTTURNO

612 ŠEDÁ MINIMAL

632 ČIERNA ROCKABILLY

1.7.10 12:19

TREKKING

DYNAMIC

ACTIVE
Tangram
Čierna
135

Sail
Čierna / Ľadovo šedá
225

Sail
Čierna / Ľadovo modrá
275

Sail
Čierna / Ľadovo šedá
225

199 ČERVENÁ TIZIANO









249 BIELA AMBIENT









479 MODRÁ LINE









551 ORANŽOVÁ CARRIBEAN









163 ČERVENÁ BOLERO









355 ZELENÁ CLOVER









448 AZÚROVÁ IDEALISTA









487 MODRÁ NOTTURNO









612 ŠEDÁ MINIMAL









632 ČIERNA ROCKABILLY









PASTELOVÉ FARBY

PASTELOVÉ FARBY EXTRA SÉRIA (OPT 5B2)

METALICKÉ FARBY (OPT 210)

135 TANGRAM Čierna

225 SAIL Čierna / Ľadovo šedá

275 SAIL Čierna / Ľadovo modrá
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ACTIVE

DYNAMIC

TREKKING

ACTIVE

DYNAMIC

TREKKING

Tretí rad okien s mechanickým ovládaním







Sklopné sedadlo spolujazdca

4GQ







Ozdobná lišta na piatych dverách







Demontovateľné stropné svietidlo

58F







Nárazníky vo farbe karosérie







Filter pevných častíc - DPF

733

3

3



Špeciﬁcké kryty kolies







Sieť v batožinovom priestore

762







Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie 976







Zásuvka 12V na palubnej doske

823







Stmavené okná zadných a piatych dverí

070







Plnohodnotné rezervné koleso

980

1

1



Volant a rukoväť radiacej páky potiahnuté kožou 320







Zásterky vpredu + vzadu

990







Metalická farba

210







Príplatková pastelová farba

5B2







Zadné dvere, dvojkrídlové,
asymetrické, presklené

519





–

Kolesá z ľahkých zliatin 16“ (pneu 195/55 R16) 431





–
ABS + EBD







Airbagy vodiča







Airbag spolujazdca







Bočné airbagy vpredu







Úchyty detských sedačiek - ISOFIX







Automatické uzamykanie dverí pri rozjazde







Zadné opierky hlavy







Centrálne uzamykanie







Kit FIX&GO







Zníženie emisií CO2







Euro5

2

2

–

941

–

–



LÍNIA A ŠTÝL

BEZPEČNOSŤ

Výbavy a Technické špeciﬁkacie

KOMFORT A FUNKČNOSŤ
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním







Výškovo a osovo nastaviteľný volant







Posilňovač riadenia







Elektricky ovládané predné okná







Vyhrievané zadné okno







Atermické sklá







Nastaviteľné svetlomety







Posuvné zadné bočné dvere na strane vodiča
a spolujazdca













Zadné výklopné dvere LIFT GATE







Zadné delené a sklopné sedadlo 40/60







Bezpečnostný zámok Dead lock

064







Kryt batožinového priestoru - pevná polohovateľná
odkladacia plošina

Zimné pneumatiky - 185/65 R15

142













Alarm

213







Uzamykateľné viečko nádrže







Parkovací senzor vzadu

508







Textilný koberec v batožinovom priestore







START&STOP

5DE

3

3



ESP + ASR / MSR, HBA a Hill Holder

392

3

3

Robotizovaná prevodovka Dualogic™

407

3

3

–
–

Stierač okna zadných piatych dverí

Uzamykateľné dvierka odkladacieho priestoru
pred spolujazdcom







Fajčiarsky kit (popolník + zapaľovač)







Oceľové disky + pneu. 185/65 R15





Traction + (uzávierka diferenciálu)

–

AUDIO/TELEMATIKA

Manuálna klimatizácia s peľovým ﬁltrom

025







Príprava pre inštaláciu rádia (káble + anténa)

–

–

375









Pozdĺžne strešné lyžiny

Príprava pre inštaláciu rádia (káble + anténa + repro)

–





Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
s vyhrievaním vo farbe karosérie
041







Autorádio s CD MP3, HI-FI 40W, 4 reproduktory
+ 2 výškové reproduktory
717







Predné hmlové svetlá

097







Ovládanie autorádia na volante







Predná lakťová opierka

132







Blue & Me hands-free s technológiou

Nastaviteľná bedrová opierka sedadla vodiča 40Y







Bluetooth™, prístrojová doska s multifunkčným

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča







displejom, MP3 audio prehrávač a digitálny

450

prehrávač audio formátov, hlasové

Kit TREKKING
- Špeciﬁcký predný nárazník
- Špeciálny kryty kolies
- Samolepka na zadných dverách – Trekking
- Celoročné pneumatiky - Pirelli Mud & Snow
- Zvýšený podvozok 10mm
+ spodný kryt motora - oceľový
4GN

–

–



Kit zima (silnejší akumulátor 60Ah380A,
alternátor 90A, olej a odlišný štartér)

129







Vyhrievané predné sedadlá

452







Vyhrievané sedadlo vodiča

453







1

nie pre 1.4 NATURAL POWER

2

iba pre 1.4 NATURAL POWER

3

iba pre 1.3 MultiJet
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ovládanie, USB

4J3







Anglický jazyk pre Blue and Me™

4FU







Nemecky jazyk pre Blue and Me™

4FV







564



–

–

Autorádio s CD, HI-FI 40W, 4 reproduktory
+ 2 výškové reproduktory

 = sériová výbava  = voliteľná výbava – = nie je možné objednať
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ACTIVE
DYNAMIC
TREKKING

ACTIVE
DYNAMIC

ACTIVE
DYNAMIC
1.4 73 k

1.4 NATURAL POWER

1.3 MultiJet 75 k

4 v rade, naprieč

4 v rade, naprieč

4 v rade, naprieč

Objem valcov (cm3)

1360

1368

1248

Kompresný pomer

10,5:1

11,1:1

17,6:1

MOTOR
Počet a usporiadanie valcov

Max. výkon v kW (k) pri ot./min.

54 (73) 5200

51 (70) 6000

55 (75) 4000

Max. krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min.

118 (12) 2600

104 (10,6) 3250

190 (19,4) 1750

Emisná norma

Euro 4

Euro 5

Euro 4

Viacbodové sekvenčné fázové
vstrekovanie

Viacbodové sekvenčné fázové
vstrekovanie, s variabilným
časovaním ventilov

Elektrické priame vstrekovanie
Common Rail Multijet
s turbodúchadlom a medzichladičom

predná

predná

predná

5

5

5

Vpredu

McPherson

McPherson

McPherson

Vzadu

torzná tyč

torzná tyč

torzná tyč

Vstrekovanie paliva

PREVODOVKA
Poháňaná náprava
Počet prevodových stupňov
ZAVESENIE KOLIES

ROZMERY
Rázvor náprav
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)
Dĺžka / šírka / výška (mm)
Objem batožinového priestoru (dm3)

2513

2513

2513

1462/1464

1462/1464

1462/1464

3959/1716/1735

3959/1716/1735

3959/1716/1735

330-2500

250-2400

330-2500

45

13,2 + nádrž na benzin

45

HMOTNOSTI - OBJEMY
Objem palivovej nádrže (l)
VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h)

155

150

155

Zrýchlenie z 0-100 0 - 100 km/h (s)

16,2

17,7

16,5

mesto (l/100km)

8,3

5,6

5,5

mimo mesto (l/100km)

5,6

3,6

3,7

kombinovaná (l/100km)

6,6

4,3

4,4

Emisie CO2 (g/km)

155

119

115

SPOTREBA
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