
FULLBACK CROSS

Obrázek je pouze ilustrativní.

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

503.4CR.1 2.4 MTJ 180k 5AT E6 1035 kg - L1 LX 835 000 Kč 809 950 Kč

Doprodej skladových zásob

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ DATA MOTORŮ
NAFTOVÉ

2.4 MTJ 180k 5AT E6 2.4 MTJ 180k 5AT E6 

Obsah (cm 3) 2442
Maximální výkon 
(kW / k při ot./min)

133 / 181
(3500)

Maximální točivý moment 
(Nm při ot./min)

430
(2500)

Převodovka 5rychlostní automatická
Maximální rychlost (km/h) 177
Zrychlení 0-100 km/h (s) -
Kombinovaná spotřeba 
(l/100km)

7,5

Emise (g/km) 196

U modelu Fullback záruka 2 roky bez omezení kilometrů
nebo 3 roky / 100 000 km.

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 25.9.2018. 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 FULLBACK CROSS
Linie a styl KÓD LX
Metalická barva 210 12 000
Černá pastelová barva 4H5 5 000
Kožený interiér 8RW 0
Ozdobné doplňky interiéru (chromované kliky dveří, černý klavírní lak na přístrojové desce, stříbrné rámečky ventilace) •
Kola z lehkých slitin 16" •

Komfort a funkční prvky KÓD LX
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče •
Přední mlhové světlomety •
Označení trhu •
Anglický manuál 852 0
Přední loketní opěrka •
Vyspělejší pohon 4x4 •
Zadní vyhřívané okno •
Přední halogenové světlomety •
Denní svícení integrované v předním nárazníku •
Tempomat s omezovačem rychlosti •
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka •
Zadní sedadla se třemi hlavovými opěrkami •
Stop&Start •
Světelný a dešťový senzor •

Bezpečnost KÓD LX
ISOFIX pro druhou řadu sedadel •
ESC + HBA (hydraulický brzdový asistent) •
7x airbag •
ABS + EBD •
Varování před opuštěním jízdního pruhu •

Audio a telematika KÓD LX
6 reproduktorů •

Pakety KÓD LX
Paket Cross - černé ozdobné detaily (vnější zpětná zrcátka, kliky dveří, mřížka masky chladiče, spoiler nákladového prostoru, boční
nášlapy, lemy kol, 17" hliníková kola) + vana nákladového prostoru •

Paket Cross Techno pro 6MT: uzávěrka zadního diferenciálu, uzávěrka mezinápravového diferenciálu, elektrické stahování oken s
jednodotykovou funkcí u řidiče, zadní nárazník s nášlapem, boční nášlapné prahy, kožený volant a řadicí páka, ovládání rádia na volantu,
zadní parkovací kamera, kola z lehkých slitin 17", kožená sedadla (vpředu vyhřívaná), elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, automatická
dvouzónová klimatizace, zatmavená okna, elektricky ovládaná, bi-xenonové světlomety s LED denním svícením, ostřikovače světlometů,
rádio s 7" dotykovou obrazovkou a navigací (CD, DAB, Bluetooth, Bluetooth HF a USB)

•

Paket Cross Techno pro 5AT: uzávěrka zadního diferenciálu, uzávěrka mezinápravového diferenciálu, elektrické stahování oken s
jednodotykovou funkcí u řidiče, zadní nárazník s nášlapem, boční nášlapné prahy, kožený volant a řadicí páka, ovládání rádia na volantu,
zadní parkovací kamera, kola z lehkých slitin 17", kožená sedadla (vpředu vyhřívaná), elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, automatická
dvouzónová klimatizace, zatmavená okna, bi-xenonové světlomety s LED denním svícením, ostřikovače světlometů, rádio s 7" dotykovou
obrazovkou a navigací (CD, DAB, Bluetooth, Bluetooth HF a USB)

•

0

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


