
Verzia Pohon Prevodovka Cenníková cena Akciová cena 

1.4 MultiAir 140 k Lusso Zadný Manuálna 32 940 €   24 990 € 

1.4 MultiAir 140 k Lusso Zadný Automatická 34 840 €   25 990 € 

Cenník platný od 16.8.2018. 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. Akciová ponuka platí pre skladové vozidlá a 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 

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. 

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

Pečiatka predajcu 

www.fiat.sk 



ŠTANDARDNÁ VÝBAVA 

4 airbagy (progresivný vodiča)  

Protikolízny systém detekcie chodcov (aktívna kapota)  

17" disky kolies z ľahkých zliatin  

Automatická klimatizácia   

Kožou čalúnený multifunkčný volant  

Tempomat s obmezovačom rýchlosti  

Kožené sedadlá  

Vyhrievané sedadlá  

Doplnky v striebornom prevedení (rám čelného skla, ochranné oblúky hlavy, obloženie palubnej dosky)  

Paket Audio (7" dotykový displej s centrálnym ovládačom, DAB rádio s bluetooth a USB, AUX vstupmi a WiFi)  

Prémiový audio systém Bose s 9 reproduktormi, 7-kanálovým zosilňovačom a subwooferom  

Paket Premium (bezkľúčový vstup Keyless Entry, GPS navigácia, zadná parkovacia kamera Parkview)  

Paket Visibility (full LED predné adaptívne svetlomety (AFLS), senzor dažďa a stmievania, ostrekovače svetlometov, 
automatické nastavenie sklonu predných svetlometov) 

 

Pastelový lak červená Passione 5CA 0 

Pastelový lak biela Gelato 5CB 270 

Metalický lak modrá Italia 5CC 470 

Metalický lak tmavomodrá Italia 5DQ 470 

Metalický lak sivá Silver 5CD/5DP 470 

Metalický lak bronzová Magnetic 210 470 

Metalický lak sivá Moda 5CE 470 

Metalický lak čierna Vesuvio 5DN 470 

Trojvrstvový lak biela Ice 4H5/802 670 

Zadný parkovací asistent Parksense XAA 300 

Bezpečnostný alarm (Super Lock)  LSB 180 

 štandardná výbava    

VOLITEĽNÁ VÝBAVA 

www.fiat.sk 


