
Váš predajca FIAT

*

*ZÁRUKA NA VOZIDLO
Na všetky vozidlá poskytuje FIAT svojim zákazníkom
zákonnú dvojročnú záruku a dodatočné 3 roky
rozšírenej záruky (100.000 km) na vybrané diely vozidla,
dvojročnú záruku na lak a osemročnú na prehrdzavenie
karosérie. Počas základnej dvojročnej záruky nie je nijak
obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je
24 hodín denne v celej Európe k dispozícii špeciálna
asistenčná služba. Podmienkou poskytovania záruky je
dodržanie Návodu na použitie a údržbu vozidla a
predpísaných servisných prehliadok.

Cenníková cena je dopopručená predajná cena platná
od 21.11.2022 do odvolania za predpokladu, že
nenastane podstatná zmena okolností. F Automobil
Import s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade podstatnej
zmeny okolností (napr. nedostatok výrobných
komponentov na trhu) alebo vyššej moci, pokiaľ by
nastali, upraviť ponuku kedykoľvek v prípade zmien
modelov, verzií, výbav, voliteľnej výbavy či
cenníkových cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Cenník platí od 21.11.2022 do odvolania.

Všetky ceny sú vrátane DPH 20%.

Model Palivo Prevedovka Cenníková cena Akciová zľava Akciová cena

500

312.0DG.0 Cult 1.0 70k BSG Benzín 6MT 15 550 € 1 900 € 13 650 €

312.0VG.0 Club 1.0 70k BSG Benzín 6MT 17 050 € 1 900 € 15 150 €

312.0EG.0 Dolcevita 1.0 70k BSG Benzín 6MT 17 550 € 1 900 € 15 650 €

312.0UG.0 (RED) 1.0 70k BSG Benzín 6MT 18 650 € 1 900 € 16 750 €

500C

312.5EG.0 Dolcevita Cabrio 1.0 70k BSG Benzín 6MT 20 550 € 1 900 € 18 650 €

Platí len pre skladové zásoby. Nie je možné objednať do výroby.



Štandardná výbava

CULT EXTERIÉR TECHNOLÓGIE

14" oceľové kolesá Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™

Sada Fix&Go na opravu pneumatík ESP, ASR, MSR

Predný nárazník vo farbe karosérie HBA + Hill Holder (asistent rozjazdu do kopca)

Elektricky ovládané predné okná Obmezovač rýchlosti

Elektricky ovládané spätné zrkadlá v čiernej farbe Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

Vyhrievanie zadného okna
Funkcia pripomenutia bezpeč. pásov pre všetky 

sedadlá

Zadný stierač (nie je možné pre kabriolet)

INTERIÉR KONEKTIVITA

Airbag vodiča a spolujazdca UConnect rádio s 5" dotykovým displejom

Bočné airbagy Bluetooth, Handsfree, ovládanie na volante

Hlavové airbagy USB, AUX, DAB

Kolenný airbag vodiča 4 reproduktory

Volant čalúnený eko kožou

Nedelené zadné sedadlo s dvoma hlavovými opierkami

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom

Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania

Výškovo nastaviteľný volant

CLUB EXTERIÉR TECHNOLÓGIE

naviac v porovnaní s CULT 15" štýlové oceľové kolesá Tempomat

Halogénové svetlá Zadné parkovacie senzory (iba pre cabrio)

Elektricky ovládané spätné zrkadlá vo 

farbe karosérie

KONEKTIVITA

UConnect rádio s 7" dotykovým displejom

Bluetooth, Handsfree, ovládanie na volante

USB, AUX, DAB

6 reproduktory

Funkcia zrkadlenia smartfónu

DOLCEVITA EXTERIÉR

naviac v porovnaní s CLUB 15" kolesá z ľahkých zliatin

Pevná presklená strecha s protislnečnou roletkou

(štandard pre hatchback, nie je možné pre cabrio)

Hliníkové prahové lišty (štandard pre cabrio)

INTERIÉR

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Vrecko na zadnej strane predných 

sedadiel

(RED) EXTERIÉR INTERIÉR

naviac v porovnaní s DOLCEVITA Logo (RED) na B-stĺpiku Červená palubná doska

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v červenej farbe Čierne látkové sedadlá Seaqual Yarn 

Červené kryty kolies s monogramom Fiat a s červeným lemovaním

Špecifický kryt kľúča

Špecifické koberčeky

Zadné sedadlá delené v pomere 50/50

s dvoma hlavovými opierkami

Antibakteriálna úprava volantu a sedadiel

Antibakteriálne ošetrenie kabíny

Antialergénny kabínový filter Mopar

Personalizovaný dávkovač na dezinfekčný gél


