OFF

2

ON

PREPNI!
Chceli by ste všetko nudné, drahé, zložité a znečisťujúce zmeniť na zábavné, pohodlné, jednoduché
a ohľaduplné k životnému prostrediu? S Puntom môžete.
Na nudu zabudnete vďaka vynikajúcim motorom. Navyše si môžete vybrať z dvoch úrovní výbavy alebo
si zvoliť exkluzívnu športovú verziu. Všimnite si vonkajšie tvary Punta. Jeho charakteristický dizajn a nové
evolučné prvky sú tu v dokonalej rovnováhe. Iste si vychutnáte aj najmodernejšie a jednoducho použiteľné
technológie. Na nič nečakajte, naštartujte, vyrazte a zažite skutočné potešenie z jazdy.
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OFF
PREMRŠTENÉ

4

FUNKČNÉ

ON

Punto Plus a Punto Lounge sú tu pre tých, ktorí sa nechcú vzdať štýlu, elegancie a funkčnosti.

VÝBAVA

Najlepší dizajn? Je ten, ktorý kombinuje krásu a pohodlie. A presne podľa toho sú
navrhnuté výbavy Punta. Jeho interiér nie je pekný len na pohľad, poskytuje taktiež
dokonalé pohodlie počas jazdy. Vyberte si podľa vášho vkusu medzi verziami Plus
a Lounge a vyjadrite svoj osobitý štýl.
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PLUS

Verzia Plus je dokonalou kombináciou technologického vybavenia a komfortu. Na prvý
pohľad vás zaujme palubná doska s diamantovým vzorom a interiér ladený do čiernej
farby so svetlými kovovými detailami. Sedadlá sú čalúnené sivou džínsovinou.
Štandardná výbava okrem iného zahŕňa klimatizáciu, 2 airbagy, ABS a BAS, elektrický
posilňovač riadenia Dualdrive™ alebo centrálne diaľkové zamykanie.

ON

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Airbag vodiča a spolujazdca

ABS a BAS – brzdový asistent

Manuálna klimatizácia

Vyhrievané zadné okno a zadný stierač

Centrálne diaľkové zamykanie

Zadné opierky hlavy (3 miesta vzadu)

Elektrické ovládanie predných okien

Uzamykateľné viečko nádrže

Výškovo a osovo nastaviteľný volant

Palubná doska Comfort

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Kľučky dverí vo farbe karosérie

Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe
karosérie

Palubný počítač
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PAKET
FUNCTION
Autorádio s CD + MP3
Zadné delené a sklopné sedadlo

PAKET STYLE
Predné hmlové svetlá
Volant a radiaca páka
v koži
Športové svetlomety

7

LOUNGE

Vo verzii Lounge sa elegancia a bohatá výbava stretávajú s kvalitným a na dotyk
jemným povrchom palubnej dosky vo vyhotovení Stone. Luxusné sedadlá sú čalúnené
tmavosivou textíliou alebo čiernou kožou, ktorou je taktiež potiahnutý volant a hlavica
radiacej páky. Štandardná výbava je zvolená tak, aby spĺňala najnáročnejšie požiadavky
kladené na štýl, komfort a technológie: automatická klimatizácia, autorádio s CD/MP3
prehrávačom a ovládaním na volante, 15" kolesá z ľahkých zliatin, podsvietenie
Ambient Light v palubnej doske, vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá alebo hmlové
svetlomety s funkciou Cornering.

ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
Výbava Plus a navyše:

Predné hmlové svetlá s funkciou Cornering

Automatická dvojzónová klimatizácia
s protipeľovým ﬁltrom

Zadné sedadlo delené v pomere 40/60

Autorádio CD/MP3 s ovládaním na volante

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
s vyhrievaním a senzorom vonkajšej teploty

Kolesá z ľahkých zliatin 15"

Okenné airbagy

Kožený volant a hlavica radiacej páky

Podsvietenie Ambient Light v palubnej doske

Stmavené svetlomety
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Systém Blue&Me™
Špeciﬁcká príprava
pre navigačný systém
v palubnej doske
Navigačný systém
Blue&Me TomTom
„Designed for Fiat“

ON
PAKET COMFORT
Dažďový senzor
Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo
Tempomat
Parkovacie senzory vzadu
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10
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PAKET SPORT

Paket Sport je určený predovšetkým pre tých z vás, ktorí sú neustále v pohybe. Je najvýraznejší
a najdynamickejší z paketov. Nájdete v ňom nespočetné množstvo detailov, ktorými sa odlíšite od
ostatných, a prevýšite tak všetkých súperov: športové nastavenie podvozku, bočné prahové spojlery
a spojler piatych dverí, športový volant, hlavica radiacej páky a rukoväť ručnej brzdy v koži so sivým
prešívaním. Všetko dokonale dopĺňa strecha a vonkajšie spätné zrkadlá v lesklej čiernej farbe a čierne
16" kolesá z ľahkých zliatin s diamantovým efektom. To je víťazná kombinácia.
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PAKET SPORT
Výbava Plus a navyše:
Spojler piatych dverí

Čierne obloženie stropu

Bočné prahové spojlery

Palubná doska s povrchovou úpravou Tarmac

16" kolesá z ľahkých zliatin v lesklej čiernej farbe
s diamantovým efektom

Lesklé čierne stĺpiky

Stmavené sklá

ON

Športové nastavenie podvozku
Predné hmlové svetlá s funkciou Cornering

Lesklá čierna strecha
Stmavené svetlomety
Lesklé čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel
Chrómovaná koncovka výfuku

Kožený športový volant, hlavica radiacej páky
a rukoväť ručnej brzdy so sivým prešívaním
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OFF
NUDA

14

ZÁBAVA

ON

MOTORY

Nasadnite do Punta a užite si vzrušujúcu jazdu. Všetky motory sú skonštruované tak,
aby dosahovali maximálny výkon a účinnosť s minimálnymi emisiami a spotrebou paliva.
Páčil by sa vám zážihový motor, vznetový MultiJet druhej generácie alebo pokrokový
TwinAir – dvojvalcový zážihový motor, ktorý je ekologickejší a zabavnejší, ako si vôbec
dokážete predstaviť?
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TWINAIR
Dvojica valcov, ktoré zastanú prácu štyroch. To je kúzlo motora ovenčeného mnohými významnými cenami
a predstavujúceho najlepší príklad konceptu downsizingu, ktorý je charakteristický pre početné inovácie
skupiny Fiat. TwinAir, s technológiou MultiAir, priamo ovláda prúdenie vzduchu prostredníctvom nasávacích
ventilov bez škrtiacej klapky a zlepšuje tak riadenie spaľovania. Týmto spôsobom došlo k zvýšeniu výkonu
o 10 % a krútiaceho momentu pri nízkych otáčkach o 15 % a naopak, k zníženiu spotreby a škodlivých emisií
o 10 %. V kombinácii so 6-stupňovou prevodovkou je Punto nielen ohľaduplné k životnému prostrediu (98 g
CO2/km), ale súčasne poskytuje skutočné potešenie z jazdy (85 k a 145 Nm krútiaceho momentu už pri
nízkych otáčkach). Dvojhmotový zotrvačník motora TwinAir minimalizuje vibrácie a hlučnosť a zaručuje jeho
hladký beh. Tlačidlom ECO je možné navyše voliť medzi dvoma jazdnými režimami: „normal“ pre dynamickú
a živú jazdu a „eco“ pre ešte hospodárnejšiu prevádzku.

ON

MULTIJET II
Druhá generácia systému Common Rail zaisťuje lepšie riadenie dávkovania
paliva, a to prostredníctvom zvýšenia počtu vstrekov z 5 na 8 v každom
pracovnom cykle. Oproti predchádzajúcej verzii je motor tichší a umožňuje
ušetriť 3 % paliva a redukovať oxidy dusíka až o 20 %. Verzia MultiJet II
s výkonom 95koní je vybavená novými technológiami, ako je inteligentný
alternátor a variabilné olejové čerpadlo, a dosahuje rekordne nízke emisie
CO2 110 g/km.

EASYPOWER
Motory EasyPower na LPG sa do vozidiel montujú priamo vo výrobe, nie je nutná prestavba, a preto sa na ne
vzťahuje záruka výrobcu Fiat. Zaručujú maximálnu bezpečnosť, kvalitu, spoľahlivosť a nízke prevádzkové
náklady. Využívajú najmodernejšie technológie v odbore. Sú vybavené špeciálnym systémom nasávania LPG
so všetkou potrebnou elektroinštaláciou.

NATURAL POWER
Dvojpalivový pohon na benzín a zemný plyn je prirodzenou voľbou pre tých z vás,
ktorí chcú auto úsporné, všestranné a navyše šetrné k životnému prostrediu. Pri
prevádzke na zemný plyn sú emisie CO2 znížené na 115 g/km a emisie pevných
častíc PM10 sú dokonca nulové. A to všetko bez toho, aby ste sa museli vzdať
potešenia pri šoférovaní.

START&STOP
Tento systém vypne motor, ak zastavíte na semafóroch alebo v dopravnej zápche,
a okamžite ho znovu naštartuje po zošliapnutí spojky. Inteligentný alternátor navyše
pri brzdení automaticky dobíja batériu vozidla, čím sa znižuje opotrebovanie motora
a spotreba paliva.

1.2 69 K
1.4 77 k start&stop S MANUÁLNOU ALEBO DUALOGIC™ PREVODOVKOU
0.9 twinair turbo 85 k start&stop
1.3 Multijet II 75 k
1.3 Multijet II 95 k start&stop
1.4 NATURAL POWER 70 k
1.4 EASYPOWER 77 k
1.4 MultiAir 105 k START&STOP
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ON

PUNTO
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OFF
ZLOŽITÉ

Systém Blue&Me TomTom
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INTUITÍVNE

ON

TECHNOLÓGIE

Stretávame sa s tým každý deň: technológie sú skvelé a na nezaplatenie len vtedy, ak šetria čas, správne
fungujú, sú jednoduché a používateľsky ústretové. A práve tieto zásady sú vo všetkých infotelematických
riešeniach v Punte dodržané.
Navigačný systém TomTom® vám ponúka maximálnu bezpečnosť pri jazde. Váš mobilný telefón môžete používať
pomocou handsfree vďaka Bluetooth® cez reproduktor navigácie a taktiež ho ovládať na displeji integrovanom v palubnej doske bez prekážajúcich káblov. Ďalej sa môžete pripojiť na sociálne siete, ako je Twitter, TripAdvisor alebo
Expedia, sledovať dopravné informácie v reálnom čase a nechať si prepočítať trasu pomocou HD Trafﬁc, aktualizovať
body záujmu vďaka funkcii lokálneho vyhľadávania TomTom alebo dostávať informácie o počasí a umiestnení radarov.
Blue&Me TomTom navyše umožňuje využitie systému eco:Drive, skutočného osobného trénera ekologickej
jazdy, ktorý vyhodnocuje spotrebu paliva a emisií CO2 v závislosti od štýlu jazdy a ponúka užitočné tipy na ich
zníženie. Blue&Me TomTom ďalej upozorňuje na stav paliva v nádrži a výskyt čerpacích staníc na trase a umožňuje manuálne alebo hlasové ovládanie telefónu, rádia a navigácie. Všetko je pritom integrované cez pripojenie
Bluetooth®, USB rozhranie a prípojku AUX.
21

OFF
NEPREDVÍDATEĽNÉ

BEZPEČNOSŤ
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POD
KONTROLOU

ON

ABS elektronická kontrola brzdenia
ESP elektronická kontrola stability so systémom proti prekĺzavaniu ASR
HILL HOLDER na bezpečný rozjazd do kopca
HMLOVKY

s funkciou Cornering

S novým Puntom na vás čaká len vzrušujúca zábava, žiadne nepríjemné a nečakané situácie
alebo prekážky. Maximálnu mieru pasívnej bezpečnosti zaisťujú časti karosérie z vysokopevnostnej
ocele, bezpečnostné pásy s predpínačmi a až sedem airbagov. Užite si bezstarostnú jazdu vďaka
prvkom aktívnej bezpečnosti zaisťujúcej dokonalú kontrolu nad vozidlom. Patria medzi ne ABS
s EBD, ESP s ASR a MSR, HBA, Hill Holder na pohodlný rozjazd do kopca a predné hmlové
svetlomety s funkciou adaptívneho natáčania, ktoré automaticky osvetľujú zákrutu podľa toho, ako
točíte s volantom.
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Vďaka širokej škále príslušenstva môžete svoje auto rozžiariť, zabudnúť na jednotvárnosť a odlíšiť sa od ostatných.
Začnite napríklad krytmi zrkadiel, ktoré sú k dispozícii v štyroch vyhotoveniach.
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Biela perleťová

Sivá strieborná

Sivá titánová

Červená Exotica

Stars

Italy

Quadri

Circuito

ON
PRÍSLUŠENSTVO

Lesklá čierna

Arrows

Circuits
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FARBY

Skončite s nudou a začnite žiť výraznými farbami. S ich rozsiahlou ponukou v Punte je to
jednoduché. Vyberte tú, ktorá vám najlepšie sadne. Čo tak nová oranžová Sicilia?

296 Biela AMBIENT*
(pastelová)

562 Oranžová SICILIA*
(pastelová extraserie)

176 Červená EXOTICA*
(pastelová extraserie)

475 Modrá ROCK 'N' ROLL
(pastelová)

348 Sivá INTELETTUALLE*
(metalická)

679 Sivá GRANA GROSSA*
(metalická)

876 ČIERNA CROSSOVER*
(metalická)

866 Červená RUBINO
(metalická)

326 TYRKYSOVÁ PETROLIO
(metalická)

* Vo verzii SPORT s čiernou strechou.

ON
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POŤAHY

LOUNGE

koža lounge

Interiér
Kód

PAKET SPORT

SPORT

LOUNGE

Sivá plus

PLUS

Červená plus

Červený textil Neptune

Sivý textil

Tmavosivý textil

Čierna koža

Sivý textil
(OPT 5MU)

241

127

992

989

157

PASTELOVÉ FARBY
5CA

296

Biela Ambient

5CB

475

Modrá Rock 'n' Roll

5CJ

176

Červená Exotika

61P

562

Oranžová Sicilia

5CF

401

Modrá Popoline

METALICKÉ FARBY
5CE

876

Čierna Crossover

5DN

348

Sivá Intellettuale

5DS

326

Tyrkysová Petrolio

5DT

679

Sivá Grana Grossa

5CK

866

Červená Rubino

BICOLORE PASTELOVÉ FARBY
6Y0

877

Biela Ambient / čierna strecha

6Y1

881

Červená Exotika / čierna strecha

6Y2

892

Oranžová Sicilia / čierna strecha

6Y3

896

Modrá Popoline / čierna strecha

BICOLORE METALICKÉ FARBY
5FA

897

Sivá Intellettuale / čierna strecha

5ZA

898

Sivá Grana Grossa / čierna strecha
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878
Leštené kryty kolies
175-185/65 R15

108
15" kolesá z ľahkých
zliatin 185/65 R15

421
15" kolesá z ľahkých zliatin lesklá
čierna s diamantovým efektom
185/65 R15

439
16" kolesá z ľahkých zliatin
s diamantovým efektom
195/55 R16
(nie je možné nasadiť snehové
reťaze)

5FB
16" kolesá z ľahkých zliatin
lesklá čierna s diamantovým
efektom
195/55 R16
(nie je možné nasadiť snehové
reťaze)

5A6
17" kolesá z ľahkých zliatin
leštené 205/45 R17
(nie je možné nasadiť snehové
reťaze)

ON

PRÍSLUŠENSTVO
50902778
16" kolesá z ľahkých zliatin
leštené s diamantovým efektom
(príslušenstvo Lineaccessori)

50902779
16" kolesá z ľahkých zliatin
biela s diamantovým efektom
(príslušenstvo Lineaccessori)
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50901339
17" kolesá z ľahkých zliatin
(príslušenstvo Lineaccessori)

50902243
17" kolesá z ľahkých zliatin
leštené
(príslušenstvo Lineaccessori)
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TECHNICKÉ ÚDAJE

ON
1.2
69 koní
BENZÍN

1.4
77 koní
BENZÍN

0.9 TwinAir
Turbo 85 koní
BENZÍN

4 v rade

4 v rade

2 v rade

70,8 × 78,9

72 × 84

80,5 × 86

MOTOR
Počet valcov a usporiadanie
Vŕtanie × zdvih (mm)
Zdvihový objem (cm3)
Emisná norma
Kompresný pomer
Max. výkon kW (k) pri otáčkach 1/min
Max. krútiaci moment Nm (kgm) pri otáčkach 1/min

1242

1368

875

Euro 5

Euro 5

Euro 5

11,1 : 1

11,1 : 1

10 : 1

51 (69) 5500

57 (77) 6000

62 (85) 5500

102 (10,4) 3000

115 (11,7) 3250

145 (14,8) 2000

viacbodové elektronické
sekvenčné fázové
vstrekovanie, systém
returnless

viacbodové elektronické
sekvenčné fázové
vstrekovanie, preplňovanie
turbodúchadlom
s medzichladičom

viacbodové elektronické
sekvenčné fázové
vstrekovanie, systém
returnless

Palivový systém

PRENOS VÝKONU
Poháňaná náprava

predná

predná

predná

hydraulické

hydraulické

hydraulické

5 stupňov + spiatočka

5 stupňov + spiatočka

6 stupňov + spiatočka

–

Robotizovaná Dualogic™

–

Hrebeňové riadenie
s elektrohydraulickým
posilňovačom

Hrebeňové riadenie
s elektrohydraulickým
posilňovačom

Hrebeňové riadenie
s elektrohydraulickým
posilňovačom

10,9

10,9

10,9

Predné: Ø mm

kotúč s vnútornou
ventiláciou (257)

kotúč s vnútornou
ventiláciou (257)

kotúč s vnútornou ventiláciou
(257)

Zadné: Ø mm

bubon (203)

bubon (228)

bubon (228)

nezávislé zavesenie
McPherson

nezávislé zavesenie
McPherson

nezávislé zavesenie
McPherson

polonezávislé zavesenie
s torznou tyčou

polonezávislé zavesenie
s torznou tyčou

polonezávislé zavesenie
s torznou tyčou

Ovládanie spojky
Prevodovka, počet prevodových stupňov
Voliteľná prevodovka
RIADENIE

Hrebeňové riadenie
Priemer otáčania (m)
BRZDY

ZAVESENIE KOLIES
Vpredu
Vzadu
ROZMERY
Rázvor (mm)

2510

2510

2510

1473 / 1466

1473 / 1466

1473 / 1466

Dĺžka (mm)

4065

4065

4065

Šírka (mm)

1687

1687

1687

Výška v pohotovostnom stave (mm)

1490

1490

1490

275 / 1030

275 / 1030

275 / 1030

175/65 R15 (plech)
185/65 R15 (ľahká zliatina)

175/65 R15 (plech)
185/65 R15 (ľahká zliatina)

185/65 R15

1015 / 1030

1025 / 1040

1075 / 1090

400 / 900

400 / 1000

400 / 1000

45

45

45

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm)

Objem batožinového priestoru VDA min./max. (dm3)
KOLESÁ

HMOTNOSTI A OBJEMY PREVÁDZKOVÝCH NÁPLNÍ
Pohotovostná hmotnosť DIN 3-/5-dverový (kg)
Hmotnosť nebrzdeného/brzdeného prívesu (kg)
Objem palivovej nádrže (litre)
JAZDNÉ VÝKONY
Maximálna rýchlosť (km/h)

156

165

172

Zrýchlenie 0–100 km/h (s)

14,4

13,2

12,7

Mesto (l/100 km)

7,2 / 6,7*

7,4 / 6,7**

4,9

Mimo mesto (l/100 km)

4,4 / 4,4*

4,7 / 4,6**

3,8

Kombinovaná prevádzka (l/100 km)

5,4 / 5,2*

5,7 / 5,4**

4,2

Emisie CO2 v kombinovanej prevádzke (g/km)

126 / 123*

132 / 124**

98

SPOTREBA A EMISIE (smernica 2004/3/CE)

* s voliteľným S&S ** s prevodovkou Dualogic™

30

*** kg/100 km

1.4 Mair Turbo
105 KONÍ
BENZÍN

1.3 MULTIJET
75 KONÍ
DIESEL

1.3 MULTIJET
95 KONÍ
DIESEL

1.4 Natural Power
70 KONÍ
BENZÍN
ZEMNÝ PLYN

1.4 EASYPOWER
77 KONÍ
BENZÍN

LPG

4 v rade

4 v rade

4 v rade

4 v rade

4 v rade

72 × 84

69,6 × 82

69,6 × 82

72 × 84

72 × 84

1 368

1248

1248

1368

1368

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

10,8 : 1

16,8 : 1

16,8 : 1

77 (105) 6500

55 (75) 4000

70 (95) 4000

57 (77) 6000

51 (70) 6000

57 (77) 6000

190 (19,4) 1500

200 (20,4) 1500

115 (11,7) 3000

104 (10,6) 3000

115 (11,7) 3250

130 (13,2) 4000
viacbodové elektronicky
riadené sekvenčné
vstrekovanie

11,1 : 1

11,1 : 1

priame vstrekovanie MultiJet priame vstrekovanie MultiJet
Common Rail, preplňovanie Common Rail, preplňovanie
viacbodové elektronické sekvenčné fázové vstrekovanie,
turbodúchadlom
turbodúchadlom
systém returnless
s variabilnou geometriou
s pevnou geometriou
s medzichladičom
s medzichladičom

viacbodové elektronické sekvenčné fázové vstrekovanie,
systém returnless

predná

predná

predná

predná

predná

hydraulické

hydraulické

hydraulické

hydraulické

hydraulické

6 stupňov + spiatočka

5 stupňov + spiatočka

5 stupňov + spiatočka

5 stupňov + spiatočka

5 stupňov + spiatočka

–

–

–

–

–

Hrebeňové riadenie
s elektrohydraulickým
posilňovačom

Hrebeňové riadenie
s elektrohydraulickým
posilňovačom

Hrebeňové riadenie
s elektrohydraulickým
posilňovačom

Hrebeňové riadenie s elektrohydraulickým posilňovačom

Hrebeňové riadenie s elektrohydraulickým posilňovačom

10,9

10,9

10,9

10,9

10,9

kotúč s vnútornou
ventiláciou (257)

kotúč s vnútornou
ventiláciou (257)

kotúč s vnútornou
ventiláciou (284)

kotúč s vnútornou ventiláciou (257)

kotúč s vnútornou ventiláciou (257)

bubon 228

bubon (228)

bubon (228)

kotúč (264)

bubon (228)

nezávislé zavesenie
McPherson

nezávislé zavesenie
McPherson

nezávislé zavesenie
McPherson

nezávislé zavesenie McPherson

nezávislé zavesenie McPherson

polonezávislé zavesenie
s torznou priečkou

polonezávislé zavesenie
s torznou tyčou

polonezávislé zavesenie
s torznou tyčou

polonezávislé zavesenie
s torznou tyčou

polonezávislé zavesenie
s torznou tyčou

2510

2510

2510

2510

2510

1473 / 1466

1473 / 1466

1473 / 1466

1473 / 1466

1473 / 1466

4065

4065

4065

4065

4065

1687

1687

1687

1687

1687

1490

1490

1490

1514

1490

275 / 1030

275 / 1030

275 / 1030

200 / 950

252 / 1010

185/65 R15

175/65 R15 (plech)
185/65 R15 (ľahká zliatina)

185/65 R15

185/65 R15

185/65 R15

1060 / 1075

1090 / 1105

1130 / 1145

1170 / 1185

1025 / 1040

400 / 1000

400 / 1000

400 / 1000

k vozidlu nie je možné pripojiť príves

45

45

45

45

13 (kg)

400 / 500
45

38

185

165

178

162

156

165

10,8

13,6

11,7

14,9

16,9

13,2

7,4

5,5 / 5,2*

5,3

7,9

5,4***

7,3

9,0

4,7

3,5 / 3,5*

3,5

5,4

3,5***

4,8

5,9

5,7

4,2 / 4,1*

4,2

6,3

4,2***

5,7

7,0

133

112 / 108*

110

149

115

133

114
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Záruky a servis
2 roky celková záruka, asistenčná služba prvé dva roky bezplatne, 8 rokov záruka na prehrdzavenie karosérie, 3 roky na lak.
Dvojročná celková záruka nie je obmedzená počtom najazdených kilometrov.
S každým vozidlom Fiat zakúpeným u oﬁciálneho predajcu je možné využívať službu Fiat Assistance 24 hodín denne v celej Európe
prvé dva roky bezplatne. Pomoc v prípade poruchy: bezplatné odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu, zabezpečenie
návratu cestujúcich alebo pokračovania v ceste, prenocovanie v hoteli, poskytnutie náhradného vozidla, doručenie opraveného
vozidla. Bezplatné odtiahnutie do najbližšieho autorizovaného servisu v prípade nehody. Navštívte oﬁciálneho predajcu značky Fiat
a vyberte si model s vybavením podľa svojich potrieb. Predajca vám ochotne poradí a predvedie všetky modely.

Vernosť sa vypláca
Vyberte si zo širokej ponuky popredajných služieb Fiat. Využite napríklad možnosť rozšíriť si dvojročnú záruku vášho vozidla
alebo si výhodne predplaťte jeho pravidelné prehliadky.
Viac na www.vernostsavyplaca.sk.

Údaje uvedené v tomto katalógu majú
iba informatívny charakter. Výbava
jednotlivých modelov a príslušné
doplnky sa môžu líšiť na základe
špeciﬁckých požiadaviek trhu či
právnych noriem. Fiat si vyhradzuje
právo zmien uvedených modelov
z technických alebo obchodných
dôvodov bez predchádzajúceho
upozornenia.
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