
FIAT 500L KOMBI

Obrázok je iba ilustratívny.

PONUKA VERZIÍ
VÝBAVA MOTOR KÓD CENNÍKOVÁ CENA AKCIOVÁ CENA

Plus
1.4 95k 351.24J.5 € 18 120 € 13 640
1.4 T-Jet 120k 351.24M.5 € 20 220 € 15 180

Ponuka platí iba pre skladové vozidlá. Pre konečné ceny navštívte svojho autorizovaného predajcu Fiat. 

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV
BENZÍNOVÉ

1.4 95k 1.4 T-Jet 120k 

Obsah (cm 3) 1368 1368
Maximálny výkon 
(kW / k pri ot./min)

70 / 95
(6000)

88 / 120
(5000)

Maximálny krútiaci moment 
(Nm pri ot./min)

127
(4500)

215
(2500)

Prevodovka 6stupňová manuálna 6stupňová manuálna
Maximálna rýchlosť (km/h) 178 189
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) 12,8 10,3
Kombinovaná spotreba 
(l/100km)

6,1 6,7

Emisie (g/km) 143 155

Na všetky vozidlá Fiat 2 roky zákonné záručné doby a 3
roky rozšírené záruky s limitom 100.00km.

Pečiatka predajcu ZÁRUKY A SERVIS:
S každým vozidlom Fiat zakúpeným u autorizovaných predajcov je
spojený komplexný servis a rozsiahle záruky. FIAT poskytuje svojim
zákazníkom zákonnú dvojročnú záruku, rozšírenú o 3 roky (100.000
km) na výrobné vady,  trojročnú na lak a osemročnú na 
prehrdzavenie karosérie.  Počas základnej dvojročnej záruky nie je
nijako obmedzený počet najazdených kilometrov a naviac je 24
hodín denne v celej Európe k dispozícií špeciálna asistenčná služba –
Fiat Assistance. Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom
sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke.

Cenník platný od 1.7.2018. Zmena cien vyhradená. Ceny sú uvedené v € s 20% DPH (ak nie je uvedené inak). Fiat
Chrysler Automobiles Central and Eastern Europe Kft. si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie uvedených modelov z
technických alebo obchodných dôvodov. Akčná ponuka platí pre odber jedného vozidla na jedného zákazníka. Uvedené
údaje sú len informatívne a nemôžu sa považovať za návrh zmluvy.

Fiat Chrysler Automobiles Central and Eastern Europe Kft.
Madarász Viktor u. 47. A-B. ép. IV.em., 1138 Budapest www.fiat.sk



ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽ NÁ VÝBAVA PRE FIAT 500L KOMBI
Línia a štýl Kód Plus
Nárazníky vo farbe karosérie •
Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie •
Presklená strecha s elektrickým otváraním 400 1 050
16" oceľové kolesá •
16" kolesá z ľahkých zliatin - sivé 8CE 330
16" kolesá z ľahkých zliatin s diamantovou úpravou - čierne 420 330
17" kolesá z ľahkých zliatin - tmavo sivé 435 450
17" kolesá z ľahkých zliatin s diamantovou úpravou - čierne 68P 450
17" kolesá z ľahkých zliatin 5YN 450
17" kolesá z ľahkých zliatin - biele 5EV 450
17" kolesá z ľahkých zliatin s diamantovou úpravou - biele 6Y8 450
Koberčeky vpredu 396 30
Interiér v kombinácii eko koža/textil 5KX 400
Pastelová farba modrá Denim 5CH 0
Pastelová farba biela Gelato 5CF 440
Pastelová farba čierna Cinema 5DL 440
Pastelová farba červená Passione 5CG 440
Metalická farba sivá Moda 210 540
Metalická farba sivá Maestro 5CC 540
Pastelová farba bicolore čierna Cinema / biela strecha 5EZ 890
Pastelová farba bicolore modrá Denim / biela strecha 9LQ 890
Pastelová farba bicolore červená Passione / biela strecha 6Y0 890
Metalická farba bicolore sivá Moda / biela strecha 6Y1 890
Pastelová farba bicolore modrá Denim / čierna strecha 9LT 890
Pastelová farba bicolore červená Passione / čierna strecha 6Y2 890
Pastelová farba bicolore biela Gelato / čierna strecha 9LR 890
Metalická farba bicolore sivá Moda / čierna strecha 9WP 890
Metalická farba bicolore sivá Maestro / čierna strecha 6Y3 890

Komfort / Funkčné prvky Kód Plus
Centrálne uzamykanie •
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania •
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním vo farbe karosérie •
Elektrické ovládanie predných okien •
Elektricky ovládané zadné okná 023 170
Výškovo a osovo nastaviteľný volant •
Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™ •
Senzor stmievania a dažďa 347 150
Manuálna klimatizácia •
Automatická klimatizácia 140 300
3.5 TFT farebný displej •
Vyhrievané čelné sklo 253 260
Vyhrievané zadné sklo •
Zadný stierač •
Volant čalúnený kožou •
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča •
Lakťová opierka vodiča 8N8 80
Tempomat •
Zosilnená zadná náprava (viaže opt 087) 4H2 0
7 miestna verzia 087 900
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo 410 80
Spätné zrkadlo na sledovanie detí vzadu 68F 20
Pevné polohovateľné dno batožinového priestoru 256 100
Kit Fix and Go - sada na rýchlu opravu pneumatík •
Dojazdové rezervné koleso 803 150
Fajčiarsky kit 989 20

Bezpečnosť Kód Plus
Airbag vodiča •
Airbag spolujazdca •
Bočné airbagy •
Hlavové airbagy •
Kolenný airbag vodiča 150 100
3 zadné hlavové opierky •
ESP + ASR / MSR, HBA a Hill Holder •
Predné hmlové svetlá 097 150
Systém automatického núdzového brzdenia (AEB) 6DC 300
Zadné parkovacie senzory 508 200
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách) •

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiat.sk



Audio / Telematika Kód Plus
UConnect rádio s 5" dotykovým displejom s handsfree bluetooth a ovládaním na volante, 6x repro, USB, AUX •
UConnect rádio s 7" dotykovým displejom s handsfree bluetooth a ovládaním na volante, 6x repro, USB, AUX, DAB 7Q9 400
USB vstup (pre zadné sedadlá) 83X 40
Funkcia mirroring (Apple CarPlay a Android Auto) 8EW 200
HiFi audio systém Beats 4JF 660
Systém UConnect Live •

Pakety Kód Plus
Plus (predné hmlové svetlá, chrómovaná mriežka chladiča, chrómované lišty na prednom nárazníku a boku) 03N 170
Cool (elektricky ovládané zadné okná, pevné polohovateľné dno batožinového priestoru, koberčeky vpredu, spätné zrkadlo na sledovanie
detí vzadu)

03K 250

Connect (UConnect rádio s 7" dotykovým displejom s handsfree bluetooth a ovládaním na volante, 6x repro, USB, AUX, DAB, USB vstup,
funkcia mirroring)

03M 450

Safety (elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo, systém automatického núdzového brzdenia) 03L 250
Smart (zadná parkovacia kamera, zadné parkovacie senzory, elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá) 9SB 400
Comfort (sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, sedadlo spolujazdca s nastaviteľnou
bedrovou opierkou)

8WE 240

High Comfort (sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, sedadlo spolujazdca s
nastaviteľnou bedrovou opierkou, lakťová opierka pre zadné sedadlá, sklopné stolíky na zadnej strane predných sedadiel)

8WF 370

Relax (sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, sedadlo spolujazdca s nastaviteľnou
bedrovou opierkou, lakťová opierka pre zadné sedadlá, sklopné stolíky na zadnej strane predných sedadiel, vyhrievané predné sedadlá)

8WG 520

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiat.sk


