Představujeme vám nový FIAT DOBLÒ, první vůz, který zvládl všechny
zkoušky života na výbornou. Je připraven na každou situaci či úkol a nikdy
vás nezklame. Díky podmanivému designu, pohodlnému a variabilnímu
interiéru, účinnosti a spolehlivosti je schopen zvládnout všechny nástrahy,
které běžný život přináší. Užijte si jízdu ve voze, který byl prověřen životem,
tedy approved by life.
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Navržen pro pohodové řidiče

Styl nového modelu FIAT DOBLÒ odráží svého majitele, který je pohodový, otevřený a který hledá podstatu
věci. Nezaměnitelná přední část Dobla je charakteristická kombinací originálního designu a praktických
prvků. Výrazné blatníky zdůrazňují jeho sílu a odolnost a velká prosklená plocha přináší do interiéru množství
světla a vám tak dává pocit svobody a volnosti.
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Tak jako každá silná osobnost i nový FIAT DOBLÒ se může pochlubit celou řadou detailů, které jej činí zcela
jedinečným. Nový, výrazný design předních nárazníků a světlometů zdůrazňuje jeho skvělý charakter a
kola z lehkých slitin mu dodávají na harmonickém vzhledu. Cestovat s někým, koho máte rádi,
bude nyní stát za to!
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Navržen tak, aby dobře posloužil

Prostředek, který slouží k práci, rodině, koníčkům a životu samému, by měl nabízet dokonalou rovnováhu mezi
praktičností a tím, co se vám líbí. Nový FIAT DOBLÒ je ideálním vozem, který vám umožní prožít naplno všechny
tyto součásti života. Byl navržen tak, aby poskytnul dostatek prostoru všem, které máte rádi. Stačí si vybrat mezi
5 nebo 7 sedadly. Jeho komfortní a zároveň variabilní a praktický interiér, který nabízí nové textilní čalounění a
dokonale sladěné barvy, vám zaručí maximální pohodlí. Velikost a možnosti uspořádání interiéru spolu s novou
verzí s vysokou střechou jsou silnou stránkou nového Dobla. Vedou ke skutečně nekonečným možnostem
jeho využití.
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Pětice sedadel nového modelu FIAT DOBLÒ uspokojí i ty nejnáročnější požadavky. Nabízí se zde řada
možností, jak interiér uspořádat. Sedadla se dají sklopit nebo zcela složit, přesně podle toho, kolik
zavazadel nebo jak velký náklad převážíte. Navíc základní pětimístná konfigurace může být rozšířena o další
dvě sedadla.

Zavazadlový prostor nabízí objem od 790 do 3200 litrů v případě složení zadních sedadel.
Pětimístná verze může být vybavena polohovatelným dnem zavazadlového prostoru, který
může být umístěn do dvou různých výšek a unese až 70 kg. Nabízí tak další, variabilní a zcela
rovnou ložnou plochu.
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Mimořádně ergonomická palubní deska je osazena modernizovaným přístrojovým
panelem s přehlednou, atraktivní grafikou, což umožňuje snadné a rychlé přečtení veškerých
údajů užitečných pro řidiče. Zcela nový volant pak obsahuje tlačítka pro jednoduché a bezpečné
ovládání audio systému.

Interiér, který není uspořádaný, může ztrácet na své přitažlivosti. A to je také důvod, proč nový
FIAT DOBLÒ dostal celou řadu praktických odkládacích prostor. Jde především o velkou přihrádku
nad čelním sklem nebo velkorysý úložný prostor v předních dveřích.

Kapsa předních dveří pojme
1,5litrovou láhev, dvě 0,5litrové
a poznámkový blok formátu A4.

Díky druhému vnitřnímu zpětnému zrcátku budete
mít skvělý přehled o tom, co se děje na zadních sedadlech.
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Infotainment

Ke skutečné revoluci došlo v novém modelu DOBLÒ v oblasti zábavy a získávání informací. Každá
cesta je nyní příjemnější a zábavnější. Díky inovativnímu systému UConnect™ s 5palcovou
barevnou dotykovou obrazovkou lze nyní poslouchat rádio a hudbu z externích zařízení připojených
přes zásuvku USB nebo AUX. Rozhraní Bluetooth ® navíc umožňuje obsluhu telefonních hovorů nebo
čtení SMS zpráv. K dispozici je rovněž integrovaný navigační systém UConnect™ Nav s dotykovou
obrazovkou s již nainstalovanými mapami hlavních evropských zemí. Vše lze přitom obsluhovat
bezpečně tlačítky na volantu nebo hlasovými příkazy, aniž byste se přestali soustředit na řízení.

Bezpečnost
Není nic lepšího, než žít svobodně a naplno. A přitom bezpečně! Zadní
víceprvkové zavěšení Bi-link zaručuje vysokou úroveň stability a přináší skvělý
požitek z jízdy. Součástí standardní výbavy jsou nejmodernější elektronické
asistenční systémy pro udržení stability vozu. Jedná se o systém ABS s
elektronickým rozdělováním brzdné síly EBD a systém elektronické kontroly
stability ESP s funkcí Hill-Holder, která řidiči pomáhá při rozjezdech do kopce.
Pro dosažení nejvyšší úrovně pasivní bezpečnosti je nový FIAT DOBLÒ
vybaven karoserií s deformačními zónami a předními bočními airbagy, které
spolupracují s čelními airbagy a poskytují další ochranu hlavy a hrudníku.
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Motory
V náročném testování a prověřování schopností dosáhly motory nového modelu FIAT DOBLÒ plného počtu bodů.
Celá řada vysoce výkonných jednotek je ohleduplná k životnímu prostředí a také velmi hospodárná. Příkladem
je výkonný motor 1.4 T-Jet 120 k Natural Power Euro 6 s dvoupalivovým systémem na zemní plyn/benzin.
K redukci spotřeby paliva a emisí přispívá rovněž robotizovaná převodovka Dualogic™ s pěti převodovými
stupni, možností sekvenčního nebo zcela automatického řazení a funkcí ECO.

1.4 95 k

1.6 MultiJet II 90 k

1.6 MultiJet II 105 k

Zdvihový objem (cm3) 1368
Euro 6
Maximální rychlost (km/h) 161
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 10,0 / mimo město 5,9 / kombinovaná 7,4
CO2 (g/km) 172

Zdvihový objem (cm3) 1598
Euro 5+
Maximální rychlost (km/h) 158
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 6,8 / mimo město 4,7 / kombinovaná 5,5
CO2 (g/km) 145

Zdvihový objem (cm3) 1598
Euro 5+
Maximální rychlost (km/h) 164
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 6,8 / mimo město 4,7 / kombinovaná 5,5
CO2 (g/km) 145

1.4 T-JET 120 k

1.6 MultiJet II 90 k DualogicTM

2.0 MultiJet II 135 k

Zdvihový objem (cm3) 1368
Euro 6
Maximální rychlost (km/h) 172
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 9,5 / mimo město 5,9 / kombinovaná 7,2
CO2 (g/km) 169

Zdvihový objem (cm3) 1598
Euro 5+
Maximální rychlost (km/h) 158
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 5,6 / mimo město 4,7 / kombinovaná 5,0
CO2 (g/km) 132

Zdvihový objem (cm3) 1956
Euro 5+
Maximální rychlost (km/h) 179
Spotřeba paliva (l/100 km):
město 7,3 / mimo město 5,1 / kombinovaná 5,9
CO2 (g/km) 156

1.4 T-JET 120 k Natural Power
Zdvihový objem (cm3) 1368
Euro 6
Maximální rychlost (km/h) 172
Spotřeba benzinu (l/100 km):
město 9,7 / mimo město 6,1 / kombinovaná 7,4
Spotřeba zemního plynu (m3/100 km):
město 9,9 / mimo město 6,1 / kombinovaná 7,5
Spotřeba zemního plynu (kg/100 km):
město 6,5 / mimo město 4,0 / kombinovaná 4,9
CO2 (g/km) 173 (benzin) - 134 (zemní plyn)

Fiat Doblò Natural Power má
nádrže na zemní plyn uložené
pod podlahou, proto objem
zavazadlového prostoru zůstává
nezměněn. Dojezd činí až 625 km.

Převodovka Dualogic™
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Navržen pro jakoukoli příležitost

S novým modelem FIAT DOBLÒ budete spokojen, ať už jste kamarád, kolega nebo táta. Zvládne
všechny vaše role v životě. Díky řadě verzí, třem stupňům výbavy, speciálním paketům a možnostem
personalizace prostřednictvím značky Mopar ® totiž splňuje požadavky i těch nejnáročnějších
zákazníků, kteří touží po doslova jedinečném voze.
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Krátký rozvor náprav

Vysoká střecha

Dlouhý rozvor náprav

Tři verze a tři stupně výbavy: nový FIAT DOBLÒ je pro každodenní úkoly dokonale připraven.
Krátký rozvor, dlouhý rozvor a verze s vysokou střechou poskytují prostor pro všechny vaše potřeby.
Stupně výbavy Pop, PLus a Lounge spolu s pakety Style a Family, jsou tu pak proto, abyste dokonale
vyjádřili váš styl.

Vyšší o 27 cm
Zadní dveře s dvěma prosklenými křídly
J Zesílené zavěšení kol
J Posílený brzdový systém
J
J

Nelze u verzí CNG a XL.

Elektricky ovládaná přední okna
J 16” kola s integrovanými kryty
J Senzor venkovní teploty
J 2 posuvné boční dveře
J Zadní sedadlo dělené v poměru 60/40,
možnost sklopení a složení
J Zadní hlavové opěrky
J ESP s ASR/MSR, asistentem rozjezdu Hill
Holder, ABS+EBD
J Airbagy pro řidiče a spolujezdce
J Boční airbagy (hlava a trup)
J Systém uchycení dětských sedaček Isofix
J Monitoring tlaku v pneumatikách TPMS
J Elektrický zámek dveří
J Zadní výklopné dveře (nahoru)
J Výškově a osově nastavitelný volant
J Uzamykatelné víčko nádrže
J Reproduktory
J Zásuvka na 12 V ve středovém panelu
J Odkládací přihrádka nad čelním sklem

Lounge

Plus

Pop

K výbavě Pop nabízí navíc:

J

Zadní koncová světla
s logem Fiat uvnitř

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Manuální klimatizace s protipylovým
filtrem
J Nárazníky v barvě karoserie
J Elektricky ovládáná zpětná zrcátka
s vyhříváním
J Kryt zavazadlového prostoru
J Zásuvka na 12 V vzadu
J Rádio/přehrávač MP3, USB/AUX a
Bluetooth
J 6 reproduktorů
J
J

Plus XL
K výbavě Plus nabízí navíc:
J

Rozvor náprav o 35 cm delší

Třetí boční okna
disponují výklopným otevíráním

K výbavě Plus nabízí navíc:
Automatická klimatizace
Mlhová světla
J 16” litá kola
J Kožený volant, hlavice a kryt řadicí páky
J Elektricky ovládaná a sklopná vnější
zpětná zrcátka v barvě karoserie
J Elektricky ovládaná zadní okna
J Sedadlo řidiče s nastavitelnou výškou a
bederní opěrkou + loketní opěrka
J Pevný, výškově nastavitelný kryt
zavazadlového prostoru
J Vnitřní zpětné zrcátko pro sledování dětí
na zadních sedadlech
TM
J UConnect : rádio/MP3 přehrávač,
5” dotyková obrazovka, USB/AUX,
Bluetooth Audio Streaming, rozpoznávání
hlasových příkazů a ovládání autorádia
na volantu
J
J

Paket Style

Paket Family

Tónovaná zadní okna
16“ litá kola
J Mlhová světla
J Zrcátka v barvě karoserie

7 sedadel
Výklopná třetí boční okna
J Podélné nosníky střešního nosiče

J

J

J

J

Nelze u verzí s vysokou střechou a XL.

Polohovatelné dno zavazadlového prostoru může být umístěno do dvou různých poloh
a unese až 70 kg.
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Široké otevření posuvných zadních dveří umožní velmi
pohodlné nastupování a vystupování.

Příslušenství Mopar®
FIAT DOBLÒ nabízí ke standardní a volitelné výbavě ještě řadu doplňků a příslušenství značky
MOPAR ® . Máte tak skvělou příležitost odlišit se, personalizovat si svůj nový Fiat Dobl ò a užít si
čas na jeho palubě opravdu naplno. K dispozici jsou střešní nosiče na lyže, jízdní kola, kánoe a
surfová prkna nebo dělící příčky pro vaše domácí mazlíčky. Mít praktický vůz ovšem neznamená
postrádat jedinečný styl a prvotřídní design. Všechny doplňky Mopar ® pro nové Dobl ò jsou
stylisticky propracované. Zmínku zaslouží 16palcová litá kola, chromované kryty vnějších
zpětných zrcátek, prahové lišty či exkluzivní koberečky a potahy sedadel s kapsami na zadní
straně opěradel. Mopar ® nabízí také širokou paletu ochranných a bezpečnostních prvků pro vaši
bezstarostnou jízdu, jako jsou originální alarmy nebo celá řada dětských autosedaček.

More care for your car

Hliníkové pedály, prahové lišty s logem Doblò a koberečky

Nosič jízdních kol namontovaný na tažné zařízení
lze umístit ve dvou výškách

Nosič lyží

22 - 23

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Počet válců, uspořádání

1.4 T-JET 120 k

POP - PLUS

PLUS - LOUNGE

zážehový

zážehový

1.4 T-JET 120 k Natural Power

1.6 MultiJet II 90 k

PLUS
zážehový

zážehový - zemní plyn

1.6 MultiJet II 90 k Dualogic™

1.6 MultiJet II 105 k

POP - PLUS

PLUS

PLUS - LOUNGE - PLUS XL

LOUNGE

vznětový

vznětový

vznětový

vznětový

4, v řadě, umístěný vpředu napříč 4, v řadě, umístěný vpředu napříč 4, v řadě, umístěný vpředu napříč 4, v řadě, umístěný vpředu napříč

Vrtání x zdvih (mm)
Zdvihový objem (cm3)
Emisní norma
Kompresní poměr
Maximální výkon: kW (k) při ot./min
Maximální točivý moment: Nm (kgm) při ot./min
Palivový systém

Zapalování

2.0 MultiJet II 135 k

4, v řadě, umístěný vpředu napříč

4, v řadě, umístěný vpředu napříč

4, v řadě, umístěný vpředu napříč

72 x 84

72 x 84

72 x 84

79,5 x 80,5

79,5 x 80,5

79,5 x 80,5

83 x 90,5

1368

1368

1368

1598

1598

1598

1956

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 5+

Euro 5+

Euro 5+

Euro 5+

11:1

9,8:1

9,8:1

16,5:1

16,5:1

16,5:1

16,5:1

70 (95) 6000

88 (120) 5000

88 (120) 5000

66 (90) 4000

66 (90) 4000

77 (105) 4000

99 (135) 3500

206 (21) 2000

290 (29,6) 1500

127 (12,95) 4500

206 (21) 2000

Sekvenční vícebodové
elektronické vstřikování

Sekvenční vícebodové
elektronické vstřikování,
fázované, turbodmychadlo a
mezichladič

Elektronické, statické,
integrované ve vstřikovačích

Elektronické, statické,
integrované ve vstřikovačích

Speciﬁcké sekvenční
Elektronicky řízené vysokotlaké
vícebodové elektronické
vstřikování common rail
vstřikování pro zemní plyn,
s turbodmychadlem a
turbodmychadlo a mezichladič
mezichladičem
Elektronické, statické,
integrované ve vstřikovačích

Kompresní

200 (20,4) 1500

290 (29,6) 1500

320 (32,6) 1500

Elektronicky řízené vysokotlaké
vstřikování common rail
s turbodmychadlem a
mezichladičem

Elektronicky řízené vysokotlaké
vstřikování common rail
s turbodmychadlem a
mezichladičem

Elektronicky řízené vysokotlaké
vstřikování common rail
s turbodmychadlem a
mezichladičem

Kompresní

Kompresní

Kompresní

1510

1530
1832

1895

Motor

1.4 95 k 16v

Převodové ústrojí
Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Ovládání spojky

Typ pohonu

Hydraulické

Hydraulické

Hydraulické

Hydraulické

Hydraulické

Hydraulické

Hydraulické

Počet převodových stupňů

5 + zpátečka

6 + zpátečka

6 + zpátečka

6 + zpátečka

5 + zpátečka

6 + zpátečka

6 + zpátečka

Hřebenové s hydraulickým
posilovačem

Hřebenové s hydraulickým
posilovačem

Hřebenové s hydraulickým
posilovačem

Hřebenové s hydraulickým
posilovačem

Hřebenové s hydraulickým
posilovačem

Hřebenové s hydraulickým
posilovačem

Hřebenové s hydraulickým
posilovačem

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2 / 12,5 (dlouhý rozvor)

11,2

Vpředu: Ø mm

D 305
(ventilované)

D 305
(ventilované)

D 305
(ventilované)

D 284 / D 305 (7sedadlová
verze) (ventilované)

D284 / D305 (7sedadlová verze a
dlouhý rozvor) (ventilované)

D284 / D305 (7sedadlová verze a
dlouhý rozvor) (ventilované)

D 305
(ventilované)

Vzadu: Ø mm

T 254

T 254

T 254

T 254

T 254

T 254

T 254

Posilovač brzd

10”

10”

10”

10”

10”

10”

10”

911

2755

740

4406

Řízení
Typ
Stopový průměr otáčení (m)

Brzdy - D (kotouče) - T (bubny)

1510

Zavěšení kol
Vpředu

1530
1832

nezávislé typu McPherson

Vzadu

nezávislé víceprvkové bi-link, s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči

a stabilizátorem

Rozvor náprav (mm)
Délka / šířka (mm)
Výška (mm)

Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)
Převis vpředu / vzadu (mm)
Objem zavazadlového prostoru (dm3)

2755

2755

2755

2755

2755

2755 / 3105 (dlouhý rozvor)

2755

4406 / 1832

4406 / 1832

4406 / 1832

4406 / 1832

4406 / 1832

4406 (4756 dlouhý rozvor) / 1832

4406 / 1832

1845 / 1895 / 2115 (se střešními
nosiči / vysoká střecha)

1845 / 1895 (se střešními
nosiči)

1849 / 1899 (se střešními
nosiči)

1845 / 1895 / 2115 (se střešními
nosiči / vysoká střecha)

1845 / 1895 / 2115 (se střešními
nosiči / vysoká střecha)

1845 / 1895 / 2115 (se střešními
nosiči / vysoká střecha) Plux XL
1880 / 1927 (se střešními nosiči)

1845 / 1895 / 2115 (se střešními
nosiči / vysoká střecha)

1510 / 1530

1510 / 1530

1510 / 1530

1510 / 1530

1510 / 1530

1510 / 1530

1510 / 1530

911 / 740

911 / 740

911 / 740

911 / 740

911 / 740

911 / 740

911 / 740

790 / 3200 (se sklopenými
zadními sedadly)

790 / 3200 (se sklopenými
zadními sedadly)

790 / 3200 (se sklopenými
zadními sedadly)

790 / 3200 (se sklopenými
zadními sedadly)

790 / 3200 (se sklopenými zadními
sedadly)

790 / 3200
(se sklopenými zadními sedadly)

790 / 3200 (se sklopenými zadními
sedadly)

Objem zavazadlového prostoru
prodloužená verze (dm3)

2115

Rozměry

911

2755

740

4406

1050 / 4000 (se sklopenými zadními
sedadly)

Kola
Pneumatiky

195/60 R16 C 99T

195/60 R16 C 99T

195/60 R16 C 99T

195/60 R16 C 99T

195/60 R16 C 99T

195/60 R16 C 99T

195/60 R16 C 99T

63

60

60

72

72

72

60

1370 / 1430 (vysoká střecha)

1415

1540

1430 /1500 (vysoká střecha)

1430 / 1500 (vysoká střecha)

1430 / 1500 (vysoká střecha) /
1525 (dlouhý rozvor)

1480 / 1540 (vysoká střecha)

Elektrický systém 12V
Kapacita akumulátoru (Ah)

Objemy a hmotnosti
Pohotovostní hmotnost DIN (kg)
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)

500

500

500

500

500

500

500

Hmotnost brzděného přívěsu (kg)

1000

1000

1000

1300 / 1000 (7 sedadel)

1300 / 1000 (7 sedadel)

1300 / 1000 (7 sedadel)

1500

60

60

60

60

60

60

Palivová nádrž (litrů)

24,6 m3 (16,15 kg)

22

1510

1530
1832

Výkony
161 / 156 (vysoká střecha)

172

172

158 / 153 (vysoká střecha)

158 / 153 (vysoká střecha)

164 / 159 (vysoká střecha)

179 / 174 (vysoká střecha)

15,4 / 15,9 (vysoká střecha)

12,3

12,3

14,9 / 15,4 (vysoká střecha)

15,4 / 15,9 (vysoká střecha)

13,4 / 13,9 (vysoká střecha)

11,3 / 11,8 (vysoká střecha)

5,6 / 4,7 / 5,0
5,9 / 5,3 / 5,5 (vysoká střecha)

6,1 / 4,7 / 5,2
6,4 / 5,3 / 5,7 (vysoká střecha)

1927

Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení (s) 0-100 km/h

Spotřeba palivaE (l/100 km)
Město / mimo město / kombinovaná
Bez S&S
Emise CO2 (g/km)

10,0 / 5,9 / 7,4
10,3 / 6,1 / 7,6 (vysoká střecha)

9,5 / 5,9 / 7,2

9,7 / 6,1
/ 7,4

9,9* / 6,1* / 7,5*
6,5** / 4,0** / 4,9**

6,8 / 4,7 / 5,5
7,1 / 5,3 / 6,0 (vysoká střecha)

169

173

134

145 / 158 (vysoká střecha)

165 / 171 (vysoká střecha)
Bez S&S

E

9,3 / 5,9 / 7,2
9,5 / 6,1 / 7,4 (vysoká střecha)

172 / 177 (vysoká střecha)

6,8 / 4,7 / 5,5
7,1 / 5,4 / 6,0 (vysoká střecha)
132 / 145 (vysoká střecha)

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 jsou měřeny podle standardních testů upravených ve Směrnici EEC 2004/3/EC

* m3/100 km

7,3 / 5,1 / 5,9
7,4 / 5,5 / 6,2 (vysoká střecha)
911

138 / 150 (vysoká střecha)
145 / 158 (vysoká střecha)

156 / 163 (vysoká střecha)

** kg/100 km

24 - 25

3105
4756

740

BARVY KAROSERIE

PROVEDENÍ INTERIÉRU
POP

Pastelové

168 červená Pimpante

249 bílá Ambient

479 modrá Line

Metalické
121
Šedá STAR
Přístrojový panel v šedém provedení
126
Šedá POP OLONA
Přístrojový panel v šedém provedení

261 slonovinová Vasari

293 červená Flamenco

590 bordová Semiserio

695 šedá Sfrenato

448 azurová Idealista

487 modrá Notturno

612 šedá Minimal

632 černá Rockabilly

125
Červená POP OLONA
Přístrojový panel v šedém provedení

POP

PLUS

LOUNGE

BARVY/ČALOUNĚNÍ

371
Béžová RUDY
Přístrojový panel v béžovém provedení

121

126

125

372

371

Přístrojový panel

šedý
lakovaný

šedý
lakovaný

šedý
lakovaný

PVC Art
šedá Bodrum

PVC Art
béžová Bodrum

Čalounění

šedá STAR

šedá POP OLONA

červená POP OLONA

šedá RUDY

béžová RUDY

168 červená Pimpante

A

A

A

A

A

249 bílá Ambient

A

A

A

A

A

479 modrá Line

A

A

261 slonovinová Vasari

A

A

293 červená Flamenco

A

A

448 azurová Idealista

A

A

487 modrá Notturno

A

A

590 bordová Semiserio

A

A

A

A

A

695 šedá Sfrenato

A

A

A

A

A

612 šedá Minimal

A

A

A

A

A

632 černá Rockabilly

A

A

A

A

A

Kód

PLUS

PASTELOVÉ

A

METALICKÉ (OPT 210)
A

A

A

A

A

A
A

372
Šedá RUDY
Přístrojový panel v šedém provedení

LOUNGE

www.fiat.cz

Záruky a servis
S každým vozem Fiat zakoupeným u autorizovaného prodejce je spojen kompletní servis a rozsáhlé záruky. Fiat poskytuje svým zákazníkům základní dvouletou záruku
rozšířenou o 3 roky s limitem do 100.000 km na mechanické výrobní vady, tříletou záruku na výrobní vady laku a osmiletou na prorezavění karoserie. Během základní
dvouleté záruky není v rámci podmínek omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně po celé Evropě k dispozici služba silniční asistence. 5 let záruky nelze
uplatnit na lokální přestavby na alternativní pohon LPG.
Rozsah a podmínky záruky jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce vozidla, resp. v podmínkách produktu rozšířené záruky nebo silniční asistence.
Údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Výbava jednotlivých modelů a příslušné doplňky se mohou lišit na základě specifických požadavků trhu či právních norem. Fiat si vyhrazuje právo změn uvedených informací z technických nebo obchodních důvodů
bez předchozího upozornění. Fiat Marketing 04.2.2339.28 - S - 04/2015 - Vytištěno v Itálii - Tipografia Sosso - Torino - na papíře neběleném chlorem.

