
TALENTO PANORAMA M1 E6C

Obrázek je pouze ilustrativní.

NABÍDKA VERZÍ - NOVÉ AKČ NÍ CENÍKY
KÓD MOTOR NOSNOST OBJEM ROZVOR STŘECHA VÝBAVA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA

296.NBF.0 1.6 MultiJet 120k E6c 919 kg 1 m 3 L1 H1 Panorama 597 500 Kč 549 700 Kč

296.PBF.0 1.6 MultiJet 120k E6c 914 kg 1,8 m 3 L2 H1 Panorama 608 300 Kč 559 630 Kč

Doprodej skladových zásob. Některé uvedené akční ceny nejsou konečné. Pro
ještě výhodnější nabídku neváhejte kontaktovat svého prodejce Fiat Professional!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA MOTORŮ
NAFTOVÉ

1.6 MultiJet 120k E6c1.6 MultiJet 120k E6c

Obsah (cm 3) 1598
Maximální výkon 
(kW / k při ot./min)

88 / 120
(3500)

Maximální točivý moment 
(Nm při ot./min)

300
(1750)

Převodovka 6rychlostní manuální
Maximální rychlost (km/h) 166
Zrychlení 0-100 km/h (s) -
Kombinovaná spotřeba 
(l/100km)

6,9 - 7,1

Emise (g/km) 182 - 188

Na všechny vozy Fiat 2 roky záruka bez
omezení kilometrů.

Razítko prodejce ZÁRUKY A SERVIS:
Fiat Professional poskytuje svým zákazníkům následující záruky:
  • 2 roky bez omezení kilometrů na výrobní vady 
      (pro model Fullback 2 roky bez omezení kilometrů 
      nebo 3 roky / 100 000 km),
  • 3 roky na lak,
  • 8 let na prorezivění karosérie,
  • 2 roky zdarma speciální asistenční služba Fiat Assistance –
     24 hodin denně po celé Evropě.
Bližší informace ohledně záruky poskytované výrobcem jsou
uvedeny v Záruční a servisní knížce.

Ceník platný od 4.3.2019. Změna cen vyhrazena. Ceny jsou uvedené v Kč bez DPH (není-li uvedeno jinak).
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o. si vyhrazuje právo změn popsaných modelů z technických anebo
obchodních důvodů.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o., BB centrum - budova G, Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4 - Michle
www.fiatprofessional.cz



STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA PRO TALENTO PANORAMA M1 E6C
Linie a styl KÓD Panorama
Kožený volant •
Tmavě zelená metalíza 4SA 15 000
Zadní výklopné dveře místo dvoukřídlých (nutno s doplňky 029 a 101) 148 300
Bílá barva 5CA 0
Modrá metalíza 5JQ 15 000
Světle šedá metalíza 6FW 15 000
Béžová metalíza 6FX 15 000
Tmavě šedá metalíza 74G 15 000
Šedá pastelová barva 7AZ 3 000
Červená pastelová barva 802 3 000
Zadní křídlové dveře prosklené (úhel 180 stupňů) •
Stříbrný interiér Techno (šedočerné čalounění Natté) •
Boční panely plné ve 3. řadě 8L5 0
Boční panely prosklené ve 3. řadě •
Boční posuvné dveře na straně řidiče - prosklené (posuvné okno) •
Plnohodnotná rezerva 16&quot; 980 2 400
Paket Elegance: částečně lakovaný přední nárazník, zadní sloupky v barvě karoserie, částečně lakovaný zadní nárazník, vnější zpětná
zrcátka a kryty kolejnic bočních posuvných dveří v barvě karoserie •

Zatmavená boční okna GAD 3 400
Boční posuvné dveře na straně spolujezdce - prosklené (posuvné okno) •
Světla s LED denním svícením •
Gumová podlaha nákladového prostoru •
Paket Executive: Lakovaný přední nárazník, zadní sloupky v barvě karoserie, částečně lakovaný zadní nárazník, vnější zpětná zrcátka a
kryty kolejnic bočních posuvných dveří v barvě karoserie, lamely mřížky chladiče se stříbrným efektem

8MH 2 200

Černá metalíza 4H5 15 000
Hnědý interiér Living (hnědočerné čalounění Bark) 8L1 2 000
Pevný panel s posuvným bočním oknem ve druhé řadě na straně řidiče (váže se na doplněk GKD) GFD 0
Kryty kol 16" - celoplošné •

Komfort a funkční prvky KÓD Panorama
Zadní parkovací kamera a zadní parkovací senzory 316 11 000
Zadní parkovací senzory •
Dálkové ovládání centrálního zamykání (klíč se 3 tlačítky, nezávislé zamykání nákladového prostoru) •
Manuální klimatizace - pro přední část •
Elektricky ovládáná přední okna •
Vyhřívání okna / oken zadních dveří •
Komfortní, výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou a bederním nastavením •
Světelný a dešťový senzor, samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, funkce přisvěcování do zatáček pomocí mlhových světlometů (nutno s
doplňkem 097) •

Uzamykatelný box rezervního kola 4CT 1 700
Přední mlhová světla •
Stěrač oken zadních dveří / 2 stěrače pro zadní dvoukřídlé dveře (nutno s doplňkem 029) •
Bezpečnostní zámky dead lock 228 3 500
Dvoumístná přední lavice pro spolujezdce s úložným prostorem v sedáku 295 0
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách) •
Příprava pro alarm 388 2 200
Tempomat s omezovačem rychlosti •
Komfortní, výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a bederním nastavením •
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka •
Vyhřívané komfortní sedadlo řidiče a spolujezdce s loketní opěrkou a bederním nastavením* (v případě lavice spolujezdce vyhřívání
pouze u řidiče)

453 4 300

Sada na opravu pneumatik (kit Fix&amp;GO) 499 • 1)

Třetí rezervní klíč 561 1 300
Bezklíčový vstup a startování 579 4 900
Stop&Start •
Silnější baterie 782 1 500
Ocelová ochrana podvozku 7BM 1 100
Kuřácký kit - vyjímatelník popelník + zapalovač 989 500
Přední manuální klimatizace + posílené vytápění přední části HAD 13 500
Jednodotykové el. stahování okna na straně řidiče •
Plastový ochranný panel nákladového / zavazadlového prostoru (do výše oken) •
Uzavíratelná přihrádka před spolujezdcem - klimatizovaná s osvětlením •
SCR •
Manuální klimatizace v přední i zadní části + posílené vytápění přední části HBB 21 000
Vyjímatelná a sklopná 3místná lavice ve 3. řadě •
Loketní opěrky pro 3. řadu sedadel •
Loketní opěrky pro 2. řadu sedadel •
Vyjímatelná 3místná lavice ve 2. řadě se sklopným opěradlem na pravé straně •
Specifická náplň do klimatizace •

• standardní výbava        - není k dispozici        * povinný doplněk www.fiatprofessional.cz
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Komfort a funkční prvky KÓD Panorama
Bez sedadel ve třetí řadě 5AH -10 000
Manuální klimatizace v přední i zadní části HAK 14 000
Systém ISOFIX pro krajní sedáky ve druhé řadě •
Vytápění pro zadní část vozu (oddělené ovládání v zadní části) HDF 6 300

Bezpečnost KÓD Panorama
ABS + EBD + asistent pro nouzové brzdění •
Airbag řidiče •
Airbag spolujezdce s předpínači bezpečnostních pásů (v případě přední lavice platí pro pravý sedák) •
ESC s funkcí Hill Holder a systém Traction+ •
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce (v případě přední lavice boční airbag pouze na straně řidiče) CGS 7 600

Audio a telematika KÓD Panorama
Autorádio s MP3, Bluetooth a ovládáním na volantu 1DIN •
Autorádio s MP3, Bluetooth, DAB a ovládáním na volantu 1DIN 42B 1 200
Autorádio se 7&quot; dotykovou obrazovkou (v CZ jazyce) a navigací, MP3, Bluetooth  a ovládáním na volantu AS4 9 000
Autorádio s CD, MP3, Bluetooth a ovládáním na volantu 2DIN 6S3 1 700
Autorádio s CD, MP3, Bluetooth, DAB a ovládáním na volantu 2DIN 6S4 2 500
Dodatečná elektroinstalace 8LM 2 000
Dodatečná elektroinstalace - komunikační modul 8LN 3 000
Mapové podklady - východní Evropa* (navíc Skandinávie, Německo, Rakousko, Belgie, Nizozemsko, Švýcarsko) 8TW 0
Autorádio se 7&quot; dotykovou obrazovkou (v CZ jazyce) a navigací, MP3, Bluetooth, DAB  a ovládáním na volantu AS6 10 000
Imobilizér •

1) Neplatí pro verze L2

• standardní výbava        - není k dispozici        * povinný doplněk www.fiatprofessional.cz


