
FIAT CNG PROGRAM
VOZY S POHONEM NA ZEMNÍ PLYN



Z historie Fiatu - Natural Power
Společnost Fiat se pyšní nejširší paletou modelů s pohonem na CNG. První vůz s pohonem na CNG byl uveden na trh již v roce 1997. 
Pohon CNG je naprosto průlomový z hlediska ekologie, ale také je výhodný z hlediska ekonomického, neboť náklady na palivo jsou téměř 
poloviční a většina vozů na CNG nabízí nižší či srovnatelnou spotřebu než vozy na běžná paliva. Díky snaze o co nejrychlejší rozšíření alter-
nativních paliv není na tento druh paliva uvalena spotřební daň, což zaručuje jeho nízkou cenu. Bezpečnost vozidel na CNG je díky 
velmi přísným bezpečnostním zkouškám a opatřením srovnatelná s bezpečností vozů na běžná paliva.

Nízké náklady
Pohon na zemní plyn má až o 56 % nižší náklady v porovnání s pohonem na benzín a až o 30 % nižší náklady v porovnání s pohonem na 
naftu. Znatelně jsou sníženy i náklady na údržbu, a to díky úplné absenci karbonových usazenin v motoru.

Srovnatelný výkon
Pohon na zemní plyn je srovnatelný s pohonem na benzín, díky skvělému spalování dosahuje výborného výkonu za všech jízdních podmí-
nek, ať už jde o městský provoz nebo o cesty na dlouhé vzdálenosti, čímž zajistí nejlepší ekonomiku provozu.

Bezpečnost
Díky použití nejnovějších ochranných systémů nabízí vozy na zemní plyn stejně vysoké záruky bezpečnosti jako vozy na benzín.

Nízký dopad na životní prostředí
Díky tomu, že zemní plyn neobsahuje žádné toxické složky, snižuje na minimum emise pevných částic a aromatických uhlovodíků. Zemní 
plyn rovněž snižuje o 25 % emise oxidu uhličitého, díky tomu se výrazně omezuje dopad na skleníkový efekt. Fiat je nejekologičtější 
značkou také díky pohonu na CNG.

Rozdíly mezi CNG a LPG
CNG – Compressed Natural Gas LPG – Liquefi ed Petroleum Gas

  ▪▪ CNCNCNGGG (s(s(stltltlačačačenenenýýý zezezemnmnmnííí plplplynynyn))) obobobsasasahuhuhujejeje  969696 9–99888 %%%    
memetatanunu

  ▪▪ TěTěTěžbžbžbaa -- roropnpnp ááá nenebbobo uuhhehellnlnááá lloložižiži kskskaa

  ▪▪ ZZaZaruruččeče ánáná kkkvavalililitata ppllylynunu vv cc lelelééé ČRČRČR

  ▪▪ Uskladněn v plp yny ném skuppenství v silnostěnnýých 
tlakových nádobách

  ▪▪ Vysoký tlak 200 bar

  ▪▪ Lehčí než vzduch, volně se rozptyluje, lze snadno 
odvětrat

  ▪▪ Oktanové číslo 130

  ▪▪ Parkování v podzemních garážích již povoleno i v ČR

  ▪▪ Nejbezpečnější pohonná hmota

  ▪▪ LPG (zkapalněný rafi nérský plyn) obsahuje cca 50 % propa-
nu + 50 % butanu (letní – zimní směs)

  ▪▪ Je vedlejším produktem při zpracování ropy v rafi nériích, či 
při těžbě zemního plynu

  ▪▪ Nejednotná kvalita, záleží na distributorovi resp. zdroji

  ▪▪ Uskladněn v kapap lném skupep nství v tlakovýcýý h nádobách

  ▪▪ V plynném skupenství těžší než vzduch, shromažďuje se 
v prohlubních, kanálech, podzemních prostorách

FIAT TOYOTA PEUGEOT CITROEN RENAULT FORD OPEL 
VAUXHALL

VOLKSWAGEN AUDI BMW

123,5 g/km 128 g/km 132,3 g/km 133,4 g/km 134,6 g/km 137 g/km 141 g/km 142,2 g/km 154,2 g/km 154,5 g/km

Graf emisí jednotlivých značek V roce 2011



Fiat Panda

Efektivnost ekologické investice

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč

Model / Motorizace 0.9 TwinAir CNG

59 kW / 80 k

2 válcový CNG / benzín

Zdvihový objem cm3 875

Max. výkon kW při 1/min 59 / 5500

Max. točivý moment Nm při 1/min 140 / 2500

Emisní třída EURO 5

CO
2  

zplodiny g/km, kombinovaný provoz 86

Nejvyšší rychlost km/h 168

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

3,1 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 12,8

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l) 12,0 kg / 35 l

Dojezd CNG / celkem (km) 462 / 897

0.9 twinAir CNG 59 kW 1.2 51 kW 1.3 MultiJet 55 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 3,10 kg 5,20 litrů 3,90 litrů

Cena paliva 23,50 Kč/kg 36,50 Kč/l 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 0,73 Kč 1,90 Kč 1,40 Kč

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 1373 km 527 km 716 km

Náklady při ročním projezdu 30.000 km 21 855 Kč 56 940 Kč 41 886 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 35 085 Kč 20 031 Kč

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší 
spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. 

NAFTA

 (úspora 48-62 %) CNG

BENZÍN

Motorizace

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,8 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

Fotografi e je pouze ilustrační.

•   Praktický, mrštný a variabilní
•   Nabízí dva režimy řízení, režim “Normal” a režim “City”
•   Nejprodávanější vůz ve sve třídě v ČR 

V základní výbavě modelu PANDA CNG:
•   Manuální klimatizace
•   Dálkové ovládání centrálního zamykání
•   Střešní ližiny
•   Dělené sedadlo 40/60 (5 míst)
•   Přední a okenní airbagy
•   Aktivní opěrky hlavy
•   Elektrický posilovač řízení Dualdrive® s funkcí City
•   Elektrické ovládání oken vpředu
•   Odkládací schránka v palubní desce
•   Nárazníky v barvě karosérie
•   Zpětná zrcátka v barvě karosérie
•   Specifi cké kryty kol 14“
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Efektivnost ekologické investice

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč

Model / Motorizace 1.4 CNG

51 kW / 70 k

4 válcový CNG / benzín

Zdvihový objem cm3 1368

Max. výkon kW při 1/min 51 / 6000

Max. točivý moment Nm při 1/min 104 / 3000

Emisní třída EURO 5

CO
2  

zplodiny g/km, kombinovaný provoz 115

Nejvyšší rychlost km/h 156

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

4,2 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 16,9

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l) 13 kg / 45 l

Dojezd CNG / celkem (km) 350 / 1060

1.4 CNG 51 kW 1.4 benzín 57 kW 1.3 MultiJET 55 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 4,20 kg 5,70 litrů 4,10 litrů

Cena paliva 23,50 Kč/kg 36,50 Kč/l 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 0,99 Kč 2,08 Kč 1,47 Kč 

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 1013 km 481 km 681 km

Náklady při ročním projezdu 30.000 km 29 610 Kč 62 415 Kč 44 034 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 32 805 Kč 14 424 Kč

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší 
spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. 
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Motorizace

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,80 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

fiat punto evo

Motorizace Fotografi e je pouze ilustrační.

•     Možnost až 7 airbagů
•   5 hvězdiček v hodnocení EuroNCAP
•   ESP zahrnující ASR, MSR, HBA a Hill Holder v základní 
 výbavě CNG verze
 
V základní výbavě modelu PUNTO EVO CNG
•    Airbag řidiče a spolujezdce 
•    Boční airbagy 
•    ESP zahrnující ASR, MSR, HBA a Hill Holder
•    Manuální klimatizace s pylovým fi ltrem 
•    Rádio s CD a MP3 přehrávačem a ovládáním 
 na volantu 
•    Elektricky ovládaná přední okna 
•    Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním 
•    Výškově a osově nastavitelný volant 
•    Elektrický posilovač řízení Dualdrive™ 
•    Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
•    Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 
•    Zadní sedadla dělená v poměru 60/40
•    Palubní počítač 



Efektivnost ekologické investice

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč

Model / Motorizace 1.4 8V CNG

51 kW / 70 k

4 válcový CNG / benzin

Zdvihový objem cm3 1368

Max. výkon kW při 1/min 51 / 6000

Max. točivý moment Nm při 1/min 104 / 3250

Emisní třída EURO 5

CO
2

zplodiny g/km, kombinovaný provoz  119

Nejvyšší rychlost km/h 150

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

4,3 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 17,5

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l) 14,6 kg / 45 l

Dojezd CNG / celkem (km) 320 / 920

1.4 CNG 51 kW 1.4 54 kW 1.3 MultiJET 55 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 4,30 kg 6,60 litrů 4,30 litrů

Cena paliva 23,50 Kč/kg 36,50 Kč/l 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 1,01 Kč 2,41 Kč 1,54 Kč 

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 990 km 415 km 650 km

Náklady při ročním projezdu 30.000 km 30 315 Kč 72 270 Kč 46 182 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 41 955 Kč 15 867 Kč

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší 
spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. 
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Motorizace

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,80 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

Fotografi e je pouze ilustrační.

fiat qubo

•   Originalita a všestrannost
•   Průměr otáčení menší než 10 m 
•   Se sedadly v normalní pozici je prostor v kufru
    330 litrů po úroveň krytu zavazadlového
    prostoru nebo objem 650 litrů po střechu.

  V základní výbavě modelu QUBO CNG:
•     ABS, EBD, BAS (brzdový asistent) 
•     Airbag řidiče a spolujezdce 
•     Boční airbagy vpředu 
•     Úchyty dětských sedaček ISOFIX 
•     Posilovač řízení
•     Výškově a osově nastavitelný volant 
•     Elektricky ovládaná přední okna 
•     Dvoje posuvné boční dveře 
•     Centrální zamykání s dálkovým ovládáním



Motorizace

Efektivnost ekologické investice

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč

Model / Motorizace 1.4 T-Jet CNG

88 kW / 120 k

4 válcový CNG/benzin

Zdvihový objem cm3 1368

Max. výkon kW při 1/min 88 / 5000 

Max. točivý moment Nm při 1/min 206 / 2000

Emisní třída EURO 5

CO
2  

zplodiny g/km, kombinovaný provoz 134

Nejvyšší rychlost km/h 172

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

4,9 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 12

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l)  16,15 kg / 22 l

Dojezd CNG / celkem (km) cca 330 / 625

1.4 CNG 88 kW 1.4 70 kW 2.0 MultiJET 99 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 4,90 kg 7,30 litrů 5,20 litrů

Cena paliva 23,50 Kč/kg 36,50 Kč/l 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 1,15 Kč 2,66 Kč 1,86 Kč 

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 868 km 375 km 537 km

Náklady při ročním projezdu 30.000 km 34 545 Kč 79 935 Kč 55 848 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 45 390 Kč 21 303 Kč
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1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná 
výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší spotřebě, než je udávaná. Dle 
stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než 
udává norma. 

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,80 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

Fotografi e je pouze ilustrační.

fiat doblo panorama

•    Variabilní a všestranné =  zavazadlový prostor 
    v základu 790 l nebo až 3200 l
•   Systém Bi-link účinně tlumí vertikální i horizontální rázy 
 zadní nápravy
•   Plní Euro 5
•   Bezpečnost - ESP s ASR a Hill Holder (standard již  
    od základní výbavy)

V základní výbavě modelu DOBLO PANORAMA CNG:
•      ESP + ASR / MSR, HBA a Hill Holder 
•      Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace 
•      Boční airbagy vpředu 
•      Manuální klimatizace s protipylovým fi ltrem
•      Autorádio s CD přehrávačem 
•      Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
•      Elektricky ovládaná přední okna
•      Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním 
 v barvě karosérie 
•      Výškově a osově nastavitelný volant 
•      Posilovač řízení 
•      Posuvné boční dveře na straně řidiče 
•      Zadní dělené a sklopné sedadlo 40/60 



Motorizace

Efektivnost ekologické investice

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč

Model / Motorizace 1.4 T-Jet CNG

88 kW / 120 k

4 válcový CNG / benzin

Zdvihový objem cm3 1368

Max. výkon kW při 1/min 88 / 5000 

Max. točivý moment Nm při 1/min 206 / 1750

Emisní třída EURO 5

CO
2  

zplodiny g/km, kombinovaný provoz 134

Nejvyšší rychlost km/h 172

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

4,9 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 12

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l)  16,15 kg / 22 l

Dojezd CNG s 5. plyn. lahví  / celkem (km)  cca 330 / 625

1.4 CNG 88 kW 1.4 T-Jet 88 kW 2.0 MultiJET 99 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 4,90 kg 7,40 litrů 5,60 litrů

Cena paliva 23,50 Kč/kg 36,50 Kč/l 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 1,15 Kč 2,70 Kč 2,00 Kč 

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 868 km 370 km 499 km

Náklady při ročním projezdu 30.000 km 34 545 Kč 81 030 Kč 60 144 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 46 485 Kč 25 599 Kč
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1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší 
spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. 

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,80 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

Fotografi e je pouze ilustrační.

fiat doblo van

•     Objem nákladového prostoru:  
     •      od 3,4 m3 až 3,8 m3 se složeným sedadlem spolujezdce

•     Rozměry nákladového prostoru: 
     •     Délka 1,82 m
     •     Šířka 1,51 m
     •     Výška  1,30 m

•     Rekordní nosnost vozidla CNG: 980 kg

•     Nakládání/vykládání: nákladový práh ve výšce  
     pouhých 54,5 cm a šířkou mezi podběhy kol 
    123 cm – prostor pro dvě „euro palety“

•     Speciální pneumatiky, vyztužené zavěšení kol 
     a vylepšený systém brzd



Motorizace

Efektivnost ekologické investice

Model / Motorizace 1.4 T-Jet CNG

88 kW / 120k

4 válcový CNG / benzín

Zdvihový objem cm3 1368

Max. výkon kW při 1/min 88 / 5000 

Max. točivý moment Nm při 1/min 206 / 1750

Emisní třída EURO 5

CO
2  

zplodiny g/km, kombinovaný provoz 134

Nejvyšší rychlost km/h 172

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

4,9 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 12

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l) 22,1 kg / 22 l

Dojezd CNG s 5. plyn. lahví  / celkem (km)  450 / 750

1.4 CNG 88 kW 1.4 benzín 70 kW 2.0 MultiJet 99 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 4,90 kg 7,40 litrů 5,60 litrů

Cena paliva 23,50 Kč/kg 36,50 Kč/l 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 1,15 Kč 2,70 Kč  2,00 Kč 

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 868 km 370 km 499 km

Náklady při ročním projezdu 30.000 km 34 545 Kč 81 030 Kč 60 144 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 46 485 Kč 25 599 Kč

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší 
spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. 

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,80 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

Fotografi e je pouze ilustrační.

fiat doblo van maxi

•     Objem nákladového prostoru:  
     •     od 4,2 m3 až 4,6 m3 se složeným sedadlem spolujezdce 

•     Rozměry nákladového prostoru: 
     •     Délka  2,17 m
     •     Šířka   1,51 m
     •     Výška  1,30 m

•     Nosnost vozidla: 910 kg

•     Nakládání/vykládání: nákladový práh ve výšce  
     pouhých 54,5 cm a šířkou mezi podběhy kol 
    123 cm – prostor pro dvě „euro palety“

•     Speciální pneumatiky, vyztužené zavěšení kol 
     a vylepšený systém brzd

•     Možnost objednání přídavné plynové nádrže

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč
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Efektivnost ekologické investice

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč

Model / Motorizace 1.4 8V CNG

51 kW / 70 k

4 válcový CNG / benzín

Zdvihový objem cm3 1368

Max. výkon kW při 1/min 51 / 6000

Max. točivý moment Nm při 1/min 104 / 3250

Emisní třída EURO 5

CO
2

zplodiny g/km, kombinovaný provoz  119

Nejvyšší rychlost km/h 150

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

4,3 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 17

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l) 13,2 kg / 45 l

Dojezd CNG  / celkem (km) 300 / 960

1.4 CNG 51 kW 1.4 MPI 54 kW 1.3 MultiJET 55 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 4,40 kg 6,40 litrů 4,30 litrů

Cena paliva 23,50 Kč/kg 36,50 Kč/l 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 1,03 Kč 2,34  Kč 1,54 Kč 

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 967 km 428 km 650 km

Náklady při ročním projezdu 30.000 km 31 020 Kč 70 080 Kč 46 182 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 39 060 Kč 15 162 Kč

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší 
spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. 
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Motorizace

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,80 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

Fotografi e je pouze ilustrační.

fiat fiorino

•     Objem nákladového prostoru:  
     •      od 2,1 m3 až 2,4 m3 se složeným sedadlem spolujezdce

•     Rozměry nákladového prostoru: 
     •     Délka  1,45 m
     •     Šířka   1,47 m
     •     Výška  1,07 m

•     Užitné zatížení pro CNG: 385 kg

•      Průměr otáčení menší než 10 m



Efektivnost ekologické investice

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč

Model / Motorizace 3.0 16 V CNG  11,5 m3

100 kW / 136k

4 válcový CNG / benzín

Zdvihový objem cm3 2999

Max. výkon kW při 1/min 100 / 3500

Max. točivý moment Nm při 1/min 350 / 1500-2730

Počet převodových stupňů 6+ZP

Emisní třída Euro V

CO
2  

zplodiny g/km, kombinovaný provoz  239 g/km

Nejvyšší rychlost km/h 153

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

8,8 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 13,9

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l) 37 kg / 14 l

Dojezd CNG  / celkem (km) 400 / 550

3.0 CNG 100 kW 3.0 MultiJET 130 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 8,80 kg 8,40 litrů

Cena paliva 23,50 Kč/kg 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 2,07 Kč 3,01 Kč  

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 484 km 333 km

Náklady při ročním projezdu 50.000 km 103 400 Kč 150 360 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 46 960 Kč

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší 
spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. 
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Motorizace

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,80 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

Fotografi e je pouze ilustrační.

fiat ducato Maxi Van   

 Nabídka jednotlivých verzí modelu 
DUCATO VAN

Provedení Objem Nosnost 
 nákladového vozidla
 prostoru 

L2H2 11,5 m3  935 kg
L3H2 13,0 m3  935 kg
L4H2 15,0 m3  890 kg

 V základní výbavě 
DUCATO MAXI VAN CNG:

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním; elektrické 
stahování oken vpředu; manuálbí klimatizace; přední 
mlhová světla; elektricky nastavitelná, vyhřívaná zpětná 
zrcátka; ABS + MBA, zesílené dvoulamelové zadní pružiny, 
příprava pro rádio. 



Efektivnost ekologické investice

Ujetá vzdálenost v km za 1.000 Kč

Model / Motorizace 3.0 16 V CNG  11,5 m3

100 kW / 136k

4 válcový CNG / benzín

Zdvihový objem cm3 2999

Max. výkon kW při 1/min 100 / 3500

Max. točivý moment Nm při 1/min 350 / 1500-2730

Počet převodových stupňů 6+ZP

Emisní třída Euro V

CO
2  

zplodiny g/km, kombinovaný provoz  239 g/km

Nejvyšší rychlost km/h 153

Spotřeba paliva, kg, l/100 km 1) kombinovaný 
provoz

8,8 kg

Zrychlení vozidla 0-100 (s) 13,9

Objem nádrží CNG (kg) / benzi (nafta) (l) 37 kg / 14 l

Dojezd CNG  / celkem (km) 400 / 550

3.0 CNG 100 kW 3.0 MultiJet 115 kW

Spotřeba paliva na 100 km - kombinovaná 8,80 kg 9,30 litrů

Cena paliva 36,50 Kč/kg 35,80 Kč/l

Palivové náklady na 1 km 2,07 Kč 3,33 Kč  

Ujetá vzdálenost za 1.000 Kč 484 km 300 km

Náklady při ročním projezdu 50.000 km 103 400 Kč 166 470 Kč

Roční úspora při jízdě na zemní plyn 63 070 Kč

1) Měření spotřeby dle 80/1268/EG a 99/100/EG zohledňuje skutečnou pohotovostní hmotnost vozu. Dodatečná výbava vozu může vést k zařazení vozu do vyšší hmotnostní třídy a tím i k vyšší 
spotřebě, než je udávaná. Dle stylu jízdy, stavu vozovky, dopravní situace a vlivu prostředí mohou být dosahovány jiné hodnoty spotřeby, než udává norma. 
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Motorizace

Pozn.:  Efektivnost ekologické investice. (Přepočet na 36,50 Kč/l Natural 95; 35,80 Kč/l Nafta). Ceny jsou orientační.

Fotografi e je pouze ilustrační.

fiat ducato Maxi Minibus   

Dostupné verze modelu 
DUCATO MAXI MINIBUS: 

Provedení  Obsaditelnost NTPH
L3H2 13+1 4000 kg
L4H2 15+1 4000 kg

 V základní výbavě 
DUCATO MAXI MINIBUS:

Sedadla s opěrkou hlavy, bezpečnostními pásy 
a sklopnou loketní opěrkou. (Na přání sklopná 
opěradla a stolek v zadní části opěradel.) 
Police na zavazadla s integrovanými vývody 
teplého/studeného vzduchu, osvětlením 
a reproduktory. 
Výsuvná stupačka pro usnadnění nástupu 
a výstupu. 



Vybavení modelů a příslušných doplňků se může lišit na základě specifi ckých 
požadavků trhu či právních norem. Údaje uvedené v tomto katalogu mají 
pouze informativní charakter. Fiat si vyhrazuje právo změn popsaných modelů 
z technických nebo obchodních důvodů bez předchozího upozornění.

Vytištěno: 09/2012 

Rozšířená záruka Fiat Komfortplus

Využijte nabídku rozšířené záruky Fiat Komfortplus, která Vám umožní rozšířit dvouletou smluvní záruku Vašeho vozidla 

o třetí, čtvrtý a pátý rok. Nabídka služeb Komfortplus je určena všem majitelům vozidel Fiat, včetně těch, kteří jej používají 

jako služební vozidlo. V obou případech je na Vás vybrat si limit kilometrů, který nejlépe odpovídá Vašim požadavkům, 

s následnou možností nahradit zvolenou variantu za jinou při doplacení cenového rozdílu mezi novou a původní variantou. 

Samozřejmě to není všechno. Komfortplus zhodnotí Vaše vozidlo, protože smlouva zůstává platná i v případě prodeje 

vozidla. Smlouvu Komfortplus můžete podepsat v době celého období smluvní záruky (24 měsíců).

Fiat Komfortplus vám nabízí:

- možnost rozšíření záruky na vozidlo i na třetí, čtvrtý a pátý rok,

- opravu a výměnu komponentů použitím originálních náhradních dílů Fiat,

-  asistenční služby doma i v zahraničí, v případě poruchy nebo nehody i s poskytnutím náhradního vozidla.

Záruky a servis

2 roky celková záruka, asistenční služba Fiat Assistance první dva roky bezplatně, 8 let záruka na prorezivění karosérie, 

3 roky na lak. Dvouletá celková záruka není omezená počtem najetých kilometrů. Každý FIAT zakoupený u oficiálního 

prodejce může používat službu Fiat Assistance 24 hodin denně v celé Evropě první dva roky bezplatně. Pomoc v případě 

poruchy: bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného servisu, zabezpečení návratu cestujících nebo pokračování 

v cestě, přenocování v hotelu, poskytnutí náhradního vozidla, doručení opraveného vozidla. Bezplatný odtah do 

nejbližšího autorizovaného servisu v případě nehody. Navštivte oficiálního prodejce FIAT a vyberte si model s vybavením 

podle svých potřeb. Prodejce Vám ochotně poradí a předvede všechny modely.


