
 

 
 
 
 
 
 

VÝBAVA MOTOR CENNÍKOVÁ CENA AKCIOVÁ CENA 

CHROME 

1.4 95k 17 950 € 14 190 € 

1.4 Tjet 120k 20 050 € 16 290 € 

1.6 MultiJet 120k  22 450 € 18 690 € 

FIAT 500L CHROME 
 

LIMITOVANÁ EDÍCIA nabitá technológiou a chrómovanými detailmi: 
 

• Rádio s navigáciou a 5" dotykovým displejom 
• Zadné parkovacie senzory a kamera  
• Interiér v kombinácii textil a eko-koža 
• Chrómované spätné zrkadlá a bočné lišty 

Nechajte si vypracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov voziediel Fiat. Akcia platí do odvolania a pre odber jedného vozidla na jedného zákazníka. Ponuka neplatí pre velkoodberateľov. 
Na poskytnutie produktu nevzniká právny nárok, každá vypracovaná ponuka podlieha individuálnemu schváleniu. Uvedené údaje sú len pre informačné účely a nemôžu byť považované za návrh 
zmluvy. Fotografie sú ilustračné. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (ďalej len „FCA CEE“) si vyhradzuje právo na zmenu uvedených informácií 
bez predchádzajúceho varovania. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 



Bohatá výbava 

Verzia   CHROME 

Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania 008 ■ 

Výškovo a osovo nastaviteľný volant 011 ■ 

Klimatizácia s peľovým filtrom 025 ■ 

Elektricky ovládané predné okná 028 ■ 

Vyhrievané zadné sklo 029 ■ 

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním 041 ■ 

Elektrický posilňovač riadenie Dualdrive™ 112 ■ 

Volant potiahnutý kožou s ovládaním autorádia (10 tlačidiel) 318 ■ 

ESP (zahrňuje ASR, MSR, DST, ERM + Hill Holder) 392 ■ 

Tempomat 416 ■ 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 450 ■ 

Riadiaca páka potiahnutá kožou 4VU ■ 

Airbag vodiča 500 ■ 

Airbag spolujazdca 502 ■ 

Bočné airbagy 505 ■ 

Hlavové airbagy 614 ■ 

Paket CHROME 9QW ■ 

Pastelová farba biela Gelato  5CF 0 

Pastelová farba čierna Cinema 5DL 0 

Metalická farba 210 100 

Elektricky ovládané zadné okná  023 170 

Predné hmlové svetlá 097 150 

Vyhrievané predné sedadlá 452 150 

HiFi audio systém Beats 4JF 660 

Paket COOL (automatická klimatizácia, rozsvietenie svetiel a senzor dažďa) 4ZG 430 

Paket COMFORT (lakťová a bedrová opierka vodiča, výškovo nastaviteľné sedadlo a bedrová opierka spolujadzca) 8ZK 320 

Dojazdové rezervné koleso 803 70 

Výnimočný paket CHROME v cene 

Rádio s navigáciou, 5" dotykovým displejom, handsfree Bluetooth, DAB a UConnect Live služby 
Biela prístrojová doska  

Interiér v kombinácii textil a eko-koža 
Zadné parkovacie senzory a kamera  

Chrómované spätné zrkadlá a bočné lišty 
 16" zliatinové kolesá v bielom prevedení  

Nechajte si vypracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov voziediel Fiat. Akcia platí do odvolania a pre odber jedného vozidla na jedného zákazníka. Ponuka neplatí pre velkoodberateľov. 
Na poskytnutie produktu nevzniká právny nárok, každá vypracovaná ponuka podlieha individuálnemu schváleniu. Uvedené údaje sú len pre informačné účely a nemôžu byť považované za návrh 
zmluvy. Fotografie sú ilustračné. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (ďalej len „FCA CEE“) si vyhradzuje právo na zmenu uvedených informácií 
bez predchádzajúceho varovania. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 



BENZÍNOVÉ NAFTOVÉ 

1.4 95k 1.4 Tjet 120k 1.6 MultiJet 120k 

Obsah (cm3 ) 1368 1368 1598 

Maximálny výkon 
(kW / k pri ot./min) 

70 / 95 (6000) 88 / 120 (5000) 88 / 120 (3750) 

Maximálny krútiaci moment  
(Nm pri ot./min)  

127 (4500) 215 (2500) 320 (1750) 

Prevodovka manuálna: 6 manuálna: 6 manuálna: 6 

Maximálna rýchlosť (km/h)  178  189 189 

Kombinovaná spotreba (l/100km)  6,1 6,7 4,2 

Emisie (g/km)  143 155 112 

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV 

VOLITEĽNÉ FARBY 

Metalická farba 
Sivá Moda  

 

Metalická farba 
Strieborná Minimal 

  

Pastelová farba 
Biela Gelato 

 

Pastelová farba 
Čierna Cinema 

 

Nechajte si vypracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov voziediel Fiat. Akcia platí do odvolania a pre odber jedného vozidla na jedného zákazníka. Ponuka neplatí pre velkoodberateľov. 
Na poskytnutie produktu nevzniká právny nárok, každá vypracovaná ponuka podlieha individuálnemu schváleniu. Uvedené údaje sú len pre informačné účely a nemôžu byť považované za návrh 
zmluvy. Fotografie sú ilustračné. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (ďalej len „FCA CEE“) si vyhradzuje právo na zmenu uvedených informácií 
bez predchádzajúceho varovania. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 


