
Cenník FIAT 500L

VÝBAVA PALIVO MOTORIZÁCIA KÓD AKCIOVÁ CENA

7
500L Benzín 1.4 95 k* 330.19F.8 12 790 €

15
MIRROR* Benzín 1.4 95 k* 330.1EF.8 13 340 €

Benzín 1.4 95 k* 330.16F.8 14 990 €

Diesel 1.6 MultiJet 120 k 330.164.8 18 490 €
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15

18

www.fiat.sk

CROSS
6st. manuální

6st. manuálna

16 990 €

20 490 €

Cenník je platný od 9.10.2020. Ponuka motorizácie 1.4 95 k platí len na vybrané skladové vozidlá do vypredania zásob.. 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 automobily s emisnou normou 

E6B aj E6D do odvolania alebo do vyčerpania zásob. 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 Budapešť                

* Iba skladové vozidlá

PREVODOVKA CENNÍKOVÁ CENA

6st. manuální 14 790 €

6st. manuálna 15 540 €



Porovnanie stupňov výbavy

Navyše v porovnaní s 500L

 • 7“ rádio s DAB
 • 2x USB vstup

• Funkcia zrkadlenie smartfónu 

• Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním
• Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
* Iba skladové vozidlá

142 19F 1EF 16F

• Dvojsedadlová zadná lavica

• 3,5 "farebný TFT displej
• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

• Tempomat
• Manuálna klimatizácia

• Třísedadlová zadná lavica
• 16" oceľové kolesá

• Palubná doska vo farbe karosérie

• 5“ rádio 

• Penový volant

• LED denné svietenie

• 16 "kolesá z ľahkých zliatin
• Predné hmlové svěltla
• Cross vzhľad nárazníkov
• Zvýšenie svetlej výšky (+ 25mm)
• Volant čalúnený eko kožou
• Palubná doska vo farbe karosérie

• Automatická klimatizácia
• Systém automatického núdzového brzdenia - aktívny 5-30km / h
• Zadné parkovacie senzory
• Senzor dažďa a stmievania

Navyše v porovnaní s MIRROR

• Tretí zadná hlavová opierka
• Elektricky ovládané zadné okná
• Predná lakťová opierka

• Bočné airbagy

• 15 "oceľové kolesá
• Mechanicky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá



Štandardná a voliteľná výbava 14F 19F 1EF 164
Obj. kód 500L MIRROR CROSS

2BZ • - -

8WD - • -

06K - 100 •

3RC - - -900 

2DU 160 160 160

8WE - 240 140

8WF - 370 270

8WG - 520 420

8WH - - 960

2DV - 100 -

2JP - - 250

1BX - - 250

2GL - 300 -

2CJ - 450 -

9SB - 400 -

3WY 300 300 300

Paket Smart (viaže 03M, 7Q9 alebo 7QC)
- Zadná parkovacia kamera (316)
- Zadné parkovacie senzory (508)
- Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá (64L)

Paket D-Fence 
- Prime filter (vysoko výkonný kabínový filter)
- Čistička vzduchu
- UV-C čistič

Paket Comfort I.
- Predné koberčeky (396)
- Pevné polohovateľné dno batožinového priestoru (256)
- Funkcia preklopenia zadných sedadiel (04E)

Paket Base 
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča (450)
- Bočné airbagy (505)
- 4miestna konfigurácia

PAKETY

Paket Base Mid 
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča (450)
- Bočné airbagy (505)
- 5miestna konfigurácia
Paket Base Plus 
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče  (450)
- Boční airbagy (505)
- 5místná konfigurace 
- 3 zadné hlavové opierky

Paket Comfort II. 
- Paket Base Plus (06K)
- Sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou (623)

Paket Comfort III. 
- Paket Base Plus (06K)
- Sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou (623) 
- Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca (454)
- Sedadlo spolujazdca s nastaviteľnou bedrovou opierkou (68F)
- Lakťová opierka pre zadné sedadlá (275)
- Sklopné stolíky na zadnej strane predných sedadiel (5ZJ)

Paket Comfort IV. (Cross viaže 04E alebo 2DU) / (Mirror viaže 023, 04E a 5KX alebo 023, 2DU a 5KX)
- Paket Base Plus (06K)
- Sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou (623) 
- Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca (454)
- Sedadlo spolujazdca s nastaviteľnou bedrovou opierkou (68F)
- Lakťová opierka pre zadné sedadlá (275)
- Sklopné stolíky na zadnej strane predných sedadiel (5ZJ)
- Vyhrievané predné sedadlá (452)

Paket Mirror 
- Predné hmlové svetlá (097) 
- Elektricky ovládané zadné okná (023) 
- Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním (041)

Paket Safety 
- Senzor stmievania a dažďa (347)
- Systém automatického núdzového brzdenia (AEB) (6DC)
- Spätné zrkadlo na sledovanie detí vzadu (68F)
- Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (410)

Paket City Cross (zníži verziu Cross o nasledujúcu výbavu)
- Predné hmlové svetlá (3QV)
- Systém automatického núdzového brzdenia (AEB) (3QW)
- Zadné parkovacie senzory (3QX)
- Senzor stmievania a dažďa (3QY)
- Automatická klimatizácia - dvojzónová (3QZ)
- Lakťová opierka vodiča (3RA)
- Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (3RB)

Paket Cross
- Celoročné pneu  (TQR)
- Volič režimu jazdy Mood Selector (5DD)

Paket Style Cross (viaže 316 a 64L)
- Dvojfarebné bočné lišty (5IR) 
- Okolia podznačníku vo farbe karosérie (PT1) 
- Zatmavené okná (070) 
- Ambientní osvětlení interiéru (LHA)

Paket Style 
- Chrome Kit (zadné, predné a bočné lišty) (2CA) 
- Okolia podznačníku vo farbe karosérie (PT1) 
- Chromovaná přední mřížka chladiče (05F)

Paket Comfort V. (viaže 6BL a 9TP)
- Paket Base Plus (06K)
- Sedadlo vodiča s nastaviteľnou bedrovou opierkou (623) 
- Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca (454)
- Sedadlo spolujazdca s nastaviteľnou bedrovou opierkou (68F)
- Lakťová opierka pre zadné sedadlá (275)
- Sklopné stolíky na zadnej strane predných sedadiel (5ZJ)
- Vyhrievané predné sedadlá (452)
- Sedadlá čalúnené v kombinácii kože a eko kože (211)



Štandardná a voliteľná výbava
Obj. kód 500L MIRROR CROSS

025 • • -
140 - 300 •
112 • • •
008 • • •
011 • • •
8N8 80 80 •
043 • • -
041 80 • •
028 • • •
023 170 170 •
410 - 100 •
68F 30 30 30
SCA • • -
318 100 100 •
416 • • •
347 - 150 •
253 - 260 260
029 • • •
04E 70 70 70
396 30 30 30
101 • • •
256 100 100 100
803 70 70 70
52Y - - - / •
989 20 20 20

Obj. kód 500L MIRROR CROSS

500 • • •
502 • • •
614 • • •
150 - 100 100
392 • • •
5LR • • -
508 200 200 •
316 - - 200
097 - 150 •
6DC - 250 •
499 • • •
365 • • •

Obj. kód 500L MIRROR CROSS

5KX - 400 -

7J0 • - -

7Q9 - • •

7QC - 350 350

83X - • •
8EW - • •
4JF - 660 660

RSW • • •
6BL - 50 50

Obj. kód 500L MIRROR CROSS

5C6 • - -
976 40 • •

4YD - 100 -

64L - - 50
876 • • •
4EA • • •
59E - 650 650
400 - 1000 1000
070 - 200 200
1M4 • - -
1M2 200 • -
420 - 400 •
8CE - 400 -
1M0 - 600 -
415 - - 180
0R4 - - 200
0R5 - - 200
5CH 400 400 400
5CF 400 400 400
5CG 0 0 0
3KB 400 400 400
5CB - - 400
5CJ - - 400
210 550 550 550
5CC 550 550 -
5CD - 550 550
5CE - 550 550
8CZ 550 550 550
9K1 - - 800

USB vstup pre zadné sedadlá (viaže 7" rádia)
Funkcia zrkadlenia smartfónu (viaže 7" rádio, pouze pro Urban)
Audio systém Beats (viaže 03M alebo 041 alebo 7QC alebo 7Q9)
Služby Uconnect Live
Špecifické obloženie palubnej dosky

EXTERIÉR

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním
Elektricky ovládané predné okná
Elektricky ovládané zadné okná (viaže 041 alebo 9SB)

Spätné zrkadlo na sledovanie detí vzadu

Predné hmlové svetlá
Systém automatického núdzového brzdenia (AEB)
Kit Fix & Go - súprava na rýchlu opravu pneumatík
TPMS Systém monitorovania tlaku v pneumatikách 

INTERIÉR

Interiér v kombinácii City Cross textil/eko koža s obložením palubnej dosky vo farbe karosérie
UConnect rádio s 5" dotykovým displejom s Bluetooth, Handsfree a ovládaním na volante, 6x repro, 
USB, AUX, DAB  
UConnect rádio s 7" dotykovým displejom s Bluetooth, Handsfree a ovládaním na volante, 6x repro, 
USB, AUX, DAB (viaže 83X)

UConnect rádio s navigáciou s 7" dotykovým displejom s Bluetooth, Handsfree a ovládaním na volante, 
6x repro, USB, AUX, DAB (viaže 83X)

Čierne detaily
Pevná presklená strecha s protislnečnou roletkou
Presklená strecha s elektrickým otváraním

17" kolesá z ľahkých zliatin - matné čierne 
17" kolesá z ľahkých zliatin s diamantovou úpravou - sivé
Pastelová farba modrá Bellagio
Pastelová farba biela Gelato
Pastelová farba červená Passione
Pastelová farba čierna Cinema

Penový volant
Volant čalúnený eko kožou (iba s manuálnou prevodovkou)

Prídavné elektrické kúrenie
Fajčiarska sada

KOMFORT A FUNKČNÉ PRVKY

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom
Automatická klimatizácia - dvojzónová (viaže 347)
Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Výškovo a osovo nastaviteľný volant
Lakťová opierka vodiča
Mechanicky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (viaže 347)

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v čiernom prevedení
Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie
Kryty vonkajších spätných zrkadiel v chrómovanom prevedení
(viaže paket Mirror)

Predný nárazník vo farbe karosérie

Tempomat
Senzor stmievania a dažďa
Vyhrievané čelné sklo (viaže 140)
Vyhrievané zadné sklo
Funkcia preklopenia zadných sedadiel
Predné koberčeky 
Zadný stierač
Pevné polohovateľné dno batožinového priestoru
Dojazdové rezervné koleso 

BEZPEČNOSŤ

Airbag spolujazdca
Airbag vodiča

Hlavové airbagy

Zatmavené okná
15" oceľové kolesá
16" oceľové kolesá čierná 
16" kolesá z ľahkých zliatin s diamantovou úpravou
16" kolesá z ľahkých zliatin - strieborné
17" kolesá z ľahkých zliatin
17" kolesá z ľahkých zliatin - sivo-čierne

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá (viaže 316)

Zadná parkovacia kamera 

Kolenný airbag vodiča
ESP s ASR, MSR, DST, ERM + Hill Holder (asistent rozjazdu do kopca)
Zadné bubnové brzdy
Zadné parkovacie senzory

Pastelová farba oranžová Sicilia
Metalická farba sivá Moda
Metalická farba sivá Maestro 
Metalická farba zelená Toscana
Metalická farba bronzová Donatello
Metalická farba modrá Venezia
Pastelová farba bicolore oranžová Sicilia/lesklá čierna strecha 

Pastelová farba žltá Sorrento



Štandardná a voliteľná výbava

Obj. kód 500L MIRROR CROSS

9LS - - 800
9LR - 800 800
6Y2 - 400 400
9LT - 800 800
5FA - - 800
9LP - - 800
5EZ - 950 950
6Y0 - 400 400
9LQ - 800 800
9U3 - - 800
9U1 - - 800
9TU - 800 800
9TV - 800 800
6WS - 400 400
9TX - 800 800

9WN - 950 950
9WQ - 950 950
9WP - 950 950
5ZX - 950 950
6Y3 - 950 -
0UT - - 800
5ZW - 950 950
7NM - 950 950
6Y1 - 950 950
9U0 - 950 950
9K2 - 950 950
9TZ - 950 950
9TY - 950 -
5ZA - 950 950
0PZ - 800 -
0Q0 - 950 -
0Q1 - 950 -
0PY - 800 -
0SB - 800 -
0SC - 800 -
0SD - 950 -
0SE - 950 -

* Iba skladové vozidlá

www.fiat.sk

Váš autorizovaný predajca Fiat:

Pastelová farba bicolore čierna Cinema/lesklá biela strecha
Pastelová farba bicolore červená Passione/lesklá biela strecha

Kombinovaná spotřeba NEDC (l/100km) 
Emise NEDC (g/km) 

6,2 - 6,5 4,6 - 4,8
140 - 147 122 -127

Cenník je platný od 9.10.2020. Ponuka motorizácie 1.4 95 k platí len na vybrané skladové vozidlá do vypredania zásob.. 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 automobily s emisnou normou E6B aj E6D do odvolania alebo do 

vyčerpania zásob. 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 Budapešť                

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 dispozíci špeciálna asistenčná služba – Fiat 
Assistance. Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke.

Popisy a ilustrácie použité v tomto cenníku, ako aj informácie o rozsahu dodávaného vybavenia, farieb, vzhľadov, výkonov, rozmerov, hmotnosti, spotreby paliva a prevádzkových nákladov vozidla zodpovedajú dobe vydania. Naftové 
motory sú vybavené filtrom pevných častíc DPF. Konkrétnu konfiguráciu vozidla získate u autorizovaného dealera Fiat® podľa aktuálneho platného cenníka. Všetky uvedené ceny sú odporúčané predajné ceny zodpovedajúce dobe 

vydania vr. 20% DPH. 
Dopravné náklady sú v cene vozidla. Fiat si vyhradzuje právo uskutočňovať v priebehu výroby zmeny proti prevedeniam tu uvedeným.

Legenda:
• - štandardná výbava
V prípade:
Bicolore prevedení sú kryty spätných zrkadiel vo farbe strechy. 

 1.6 Mul Jet 120 k
Benzín Diesel

Obsah (cm3 ) 1368 1598

Metalická farba bicolore bronzová Donatello/matná čierna strecha

Pastelová farba bicolore modrá Bellagio/lesklá biela strecha
Pastelová farba bicolore oranžová Sicilia/matná čierna strecha
Pastelová farba bicolore žltá Sorrento/matná čierna strecha
Pastelová farba bicolore biela Gelato/matná čierna strecha
Pastelová farba bicolore čierna Cinema/matná čierna strecha
Pastelová farba bicolore červená Passione/matná čierna strecha
Pastelová farba bicolore modrá Bellagio/matná čierna strecha
Metalická farba bicolore zelená Toscana/lesklá čierna strecha
Metalická farba bicolore bronzová Donatello/lesklá čierna strecha

Matná farba bicolore bronzová Donatello/lesklá čierna strecha

Pastelová farba bicolore modrá Bellagio/lesklá čierna strecha
Pastelová farba bicolore oranžová Sicilia/lesklá biela strecha
Pastelová farba bicolore žltá Sorrento/lesklá biela strecha

Metalická farba bicolore zelená Toscana/lesklá biela strecha

Pastelová farba bicolore biela Gelato/lesklá čierna strecha
Pastelová farba bicolore  žltá Sorrento/lesklá čierna strecha 

EXTERIÉR

Maximálny výkon (kW / k pri ot./min)
Maximálny krútiaci moment (Nm pri ot./min) 

E6DE6D
139 - 149 166 -181
5,3 - 5,7 7,1 - 7,8

183500L / Mirror: 176          Cross: 162
manuálna: 6manuálna: 6

Emisná norma

Maximálna rýchlosť (km/h) 

Kombinovaná spotreba WLTP (l/100km) 
Emisie WLTP (g/km) 

Metalická farba bicolore sivá Moda/lesklá sivá strecha
Pastelová farba bicolore čierna Cinema/lesklá sivá strecha 
Pastelová farba bicolore modrá Bellagio/matná sivá strecha
Pastelová farba bicolore čierna Cinema/matná sivá strecha

Metalická farba bicolore sivá Moda/lesklá čierna strecha

Prevodovka 
320 pri 1750127 pri 4500

88 (120) 375070 (95) 6000

Metalická farba bicolore modrá Venezia/lesklá čierna strecha
Metalická farba bicolore sivá Maestro/lesklá čierna strecha 

Metalická farba bicolore modrá Venezia/lesklá biela strecha
Metalická farba bicolore sivá Moda/lesklá biela strecha
Metalická farba bicolore zelená Toscana/matná čierna strecha

Metalická farba bicolore sivá Moda/matná čierna strecha
Metalická farba bicolore sivá Maestro/matná čierna strecha
Metalická farba bicolore modrá Venezia/matná čierna strecha
Pastelová farba bicolore modrá Bellagio/lesklá sivá strecha 
Metalická farba bicolore modrá Venezia/lesklá sivá strecha

Metalická farba bicolore sivá Moda/matná sivá strecha 
Metalická farba bicolore modrá Venezia/matná sivá strecha

TECHNICKÉ DÁTA 
1.4 95 k*

Pastelová farba bicolore červená Passione/lesklá čierna strecha


