
FULLBACK EXTENDED CAB

Obrázok je iba ilustratívny.

PONUKA VERZIÍ - NOVÉ AKČ NÉ CENNÍKY
KÓD MOTOR NOSNOSŤ OBJEM RÁZVOR STRECHA VÝBAVA CENNÍKOVÁ CENA AKCIOVÁ CENA

502.28U.0 2.4 MTJ 150k 6MT E6 1035 kg - L1 SX € 21 200 € 20 564

502.2BS.0 2.4 MTJ 180k 6MT E6 1025 kg - L1 LX € 23 900 € 23 183

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV
NAFTOVÉ

2.4 MTJ 150k 6MT E6 2.4 MTJ 180k 6MT E6

Obsah (cm 3) 2442 2442
Maximálny výkon 
(kW / k pri ot./min)

113 / 154
(3500)

133 / 181
(3500)

Maximálny krútiaci moment 
(Nm pri ot./min)

380
(1500)

430
(2500)

Prevodovka 6stupňová manuálna 6stupňová manuálna
Maximálna rýchlosť (km/h) 169 179
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) - -
Kombinovaná spotreba 
(l/100km)

6,9 7,1

Emisie (g/km) 180 186

Pri modeli Fullback záruka 2 roky bez obmedzenia
najazdených kilometrov alebo 3 roky / 100 000 km.

Pečiatka predajcu ZÁRUKY A SERVIS:
Fiat Professional poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce záruky:
  • 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených km na výrobné chyby 
     (pre model Fullback 2 roky bez obmedzenia kilometrov 
     alebo 3 roky / 100 000 km),
  • 3 roky na lak,
  • 8 rokov na prehrdzavenie karosérie,
  • 2 roky zadarmo špeciálna asistenčná služba Fiat Assistance - 
     24 hodín denne po celej Európe.
Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené
v Záručnej a servisnej knižke.

Cenník platný od 2.12.2016. Zmena cien a štandardnej výbavy vyhradená. Ceny sú uvedené v € bez 20% DPH (ak nie je 
uvedené inak). FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien popísaných modelov z technických
alebo obchodných dôvodov.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o., Madarász Viktor u 47 A-B., H-1138 Budapest
www.fiatprofessional.sk



ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽ NÁ VÝBAVA PRE FULLBACK EXTENDED CAB
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Línia a štýl Kód SX LX
Metalická farba 210 500 500
Čierna pastelová farba 6CR 200 200
Kožený interiér 8RW - 0
Chrómované doplnky interiéru - •
Kolesá z ľahkých zliatin 16" - •
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Komfort / Funkčné prvky Kód SX LX
Zadné hmlové svetlomety • •
Predná lakťová opierka • •
Označení trhu • •
Vyspelejšie pohon 4x4 - •
Zadné vyhrievané okno • •
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča • •
Predné halogénové svetlomety • •
Predné hmlové svetlomety - •
Zadný nárazník bez nášlapu • -
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá - •
Základný pohon 4x4 • -

0

0

0

0

Bezpečnosť Kód SX LX
ESP • •
7x airbag • •
ABS + EBD • •
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Pakety Kód SX LX
Paket LX: uzávierka zadného diferenciálu, elektrické sťahovanie okien, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním + navyše
uzávierka medzinápravového diferenciálu, chomová doplnky exteriéru, zadný nárazník s nášľapom, kožený volant a radiaca páka,
ovládanie rádia na volante, rádio s 6,1" dotykovou obrazovkou (CD, Bluetooth, Bluetooth HF a USB), automatická jednozónová
klimatizácia, zadná parkovacia kamera

- •

Paket LX Comfort: uzávierka zadného diferenciálu, uzávierka medzinápravového diferenciálu, elektrické sťahovanie okien,
chomová doplnky exteriéru, zadný nárazník s nášľapom, kožený volant a radiaca páka, ovládanie rádia na volante, rádio s 6,1"
dotykovou obrazovkou (CD, Bluetooth, Bluetooth HF a USB), zadná parkovacia kamera + navyše kolesá z ľahkých zliatin 17",
kožené sedadlá (vpredu vyhrievané), elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča, automatická dvojzónová klimatizácia, bezkľúčové
odomykanie a štartovanie

8JE - 1 500

Paket LX Exclusive: uzávierka zadného diferenciálu, uzávierka medzinápravového diferenciálu, elektrické sťahovanie okien,
chomová doplnky exteriéru, zadný nárazník s nášľapom, kožený volant a radiaca páka, ovládanie rádia na volante, zadná
parkovacia kamera, kolesá z ľahkých zliatin 17", kožené sedadlá (vpredu vyhrievané), elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča,
automatická dvojzónová klimatizácia, bezkľúčové odomykanie a štartovanie + navyše bi-xenónové svetlomety s LED denným
svietením, ostrekovače svetlometov, rádio s 7" dotykovou obrazovkou a navigáciou (CD, DAB, Bluetooth, Bluetooth HF a USB)

8JF - 3 500

Paket SX: uzávierka zadného diferenciálu, elektrické sťahovanie okien, rádio 2 DIN (CD + USB), manuálna klimatizácia, centrálne
zamykanie s diaľkovým ovládaním • -

• štandardná výbava        - nedodáva sa www.fiatprofessional.sk


