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CULT

C U L T

 
POTŘEBUJETE VÍCE 
ENERGIE? TENTO  

POMERANČ
MÁ RODINNOU VELIKOST.
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Fiat 500L Cult má energie na rozdávání a k tomu šťastnou  
povahu, která vašim cestám dodá radost. Vyzkoušejte jej  
v exkluzivní oranžové barvě Sicilia, která zdůrazňuje hravou  
povahu modelu 500L. Pokud oranžová barva není pro vás tou pravou, 
vyberte si z mnoha jiných, samozřejmě se stejným přístupem.



C U L T
Standardní výbava
· 5" rádio DAB s dotykovým displejem 
· Tempomat
· Manuální klimatizace
· Nová modrá sedadla s monogramem Fiat
· Nová matně modrá palubní deska Techno
· LED světla denního svícení
· Černé zrnité kryty zrcátek
· 15" ocelová kola

Motory
· Zážehový: 1.4 MPI 95 k E6D FINAL

Na palubě modelu Fiat 500L Cult je místo pro všechno, kromě 
nudy. Vyjma špičkového komfortu a stylu nabízí prostřednictvím 
různých konfigurací sedadel i skvělou flexibilitu. Každá cesta je tak 
něčím zvláštní.  
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500L
CONNECT

500L CONNECT C O N N E C T

ZÁŘIVÁ  
STŘÍBRNÁ.  
VŽDY.

Zamilovat si Fiat 500L Connect je snadné. Tento mistr stylu je 
vybaven nejmodernějšími technologiemi, které jsou šité na míru 
modernímu životu. Vyzkoušejte elegantní dvoutónové provedení 
v odstínu šedé Maestro s černou střechou, který dokonale 
vyzdvihne styl modelu 500L. Nebo jednoduše zvolte některou  
z mnoha jiných barevných kombinací.
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C O N N E C T500L CULT

Vstupte do světa konektivity pohodlně a stylově. 
Fiat 500L Connect nabízí více prostoru pro vaše vášně prostřednictvím 
nejmodernějších technologií, které jsou dostupné všem. 

Standardní výbava (navíc k výbavě CULT)
· 7" rádio DAB s dotykovým displejem 
· Manuální klimatizace
· Nová sedadla «Flashy»
· Nová matně stříbrná palubní deska
· Kryty vnějších zrcátek v barvě karoserie
· 16" ocelová kola

Motory
· Zážehový: 1.4 MPI 95 k E6D FINAL
· Vznětový: 1.3 MJET 95 k E6D FINAL
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500L
CROSS

500L CROSS   

ZELENÁ 
INSPIRUJE  
K DOBRODRUŽSTVÍ.

Fiat 500L Cross se vydává do neprobádaných  
míst, a to i těch ve městě. Jeho robustní vzhled  
osloví všechny, jež touží proměnit každou rutinu  
na dobrodružství. Objevte dvoutónové provedení  
v odstínu zelená Toscana s bílou střechou,  
který se dokonale hodí k jeho dobrodružné povaze.  
*Poznámka: všechny ostatní barvy jsou stejně 
dobrodružné.
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C R O S S500L CULT

Cestuje pohodlně, ať už jedete kamkoliv. Díky prostornosti 
modelu Fiat 500L Cross si užijete každou cestu. Volič Mode 
Selector vám umožňuje vybrat jeden ze 3 různých režimů jízdy: 
Normal, Traction+ a Gravity Control, díky čemuž si hravě poradíte  
s jakýmkoliv povrchem.

Standardní výbava (navíc k výbavě CONNECT)
· Přední loketní opěrka
· Senzor deště a stmívání
· Elektricky ovládaná zadní okna
· Automatická klimatizace
· Nová sedadla «Camo» 
· Nová palubní deska v šedém odstínu Cold
· Mlhová světla 
· Zadní parkovací senzory
· Elektricky ovládaná vnější zrcátka
· 16“ kola z lehké slitiny

Motory
· Zážehový: 1.4 MPI 95 k E6D FINAL
· Vznětový: 1.3 MJET 95 k E6D FINAL
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500L
SPORT

500L SPORT S P O R T

Fiat 500L Sport není obyčejným rodinným vozem, jeho 
odvážný styl vám poskytne vše, co v městském provozu 
potřebujete. Jeho jedinečný design je ještě odvážnější díky 
mimořádnému dvoutónovému provedení v odstínu matně 
šedá Moda s leskle černou střechou. Pokud ale dáváte 
přednost jiné barvě, máte rozhodně z čeho vybírat.

ZVOLTE MATNĚ 
ŠEDOU.
VSTUPTE DO SVĚTA 
SPORTOVNÍHO  
STYLU.
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S P O R T500L SPORT

manacano foto

Standardní výbava (navíc k výbavě CROSS)
· Čelní a boční airbagy
· Přední a zadní okenní airbagy
· Ambientní osvětlení
· Zatmavená okna
· Specifický interiér
· Logo SPORT
· Specifické provedení exteriéru
· 17" černá kola z lehké slitiny

Motory
· Zážehový: 1.4 MPI 95 k E6D FINAL
· Vznětový: 1.3 MJET 95 k E6D FINAL

Styl je u modelu Fiat 500L Sport vždy samozřejmostí. Užijte si 
prostorný interiér s odvážnými detaily, které tomuto rodinnému 
vozu dodávají svěží vzhled.
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SYSTÉM UCONNECTTM I N F O T A I N M E N T

VÍCE SDÍLENÍ, 
VÍCE ZÁBAVY.

UCONNECT™ 7" HD  

Systém Uconnect™ zahrnuje 7" dotykovou obrazovku s vysokým rozlišením a jednoduchým 
ovládáním pomocí gest. Uconnect™ 7" HD LIVE je vybaven také digitálním rádiem DAB (Digital 
Audio Broadcasting), volitelným systémem Uconnect™ 7" HD Nav LIVE a také navigací TomTom  
s 3D mapami. 

UCONNECT™ 5" HD  

5" dotyková obrazovka s digitálním rádiem DAB (Digital Audio Broadcasting), ovládání na volantu, 
hands-free rozhraní Bluetooth®.

Udržujte všechno dobré v pohybu. Nasedněte do 
modelu Fiat 500L a bavte se. Objevte infotainment 
Uconnect™ 7" HD LIVE se zrcadlením chytrého 
telefonu, které vám umožní používat různé aplikace 
na palubní obrazovce, a to včetně sociálních sítí, 
map, hudby či kontaktů. Stačí připojit chytrý telefon 
k rádiu Uconnect™. Vše je přitom dosažitelné 
pohodlně a bezpečně i během jízdy.  
Mohli byste si přát víc?
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LED světla denního svícení DRL
Nová světla denního svícení zvyšují viditelnost 
nového modelu 500L a byla koncipována tak, aby 
zdůraznila duch modelu 500. 

Dětské zrcátko
Výklopné dětské zrcátko představuje bezpečnostní 
prvek, který umožňuje sledovat děti na zadních 
sedadlech, aniž byste se museli otáčet. 

Tempomat
Tempomat umožňuje nastavení a automatické 
udržování cestovní rychlosti nebo přednastaveného 
bezpečného odstupu od vpředu jedoucích vozidel. 

Autonomní nouzové brzdění ve městě  
Autonomní nouzové brzdní ve městě je 
bezpečnostní systém, který automaticky zahájí 
brzdění v případě hrozící kolize. Pokud řidič 
nereaguje, systém aktivuje brzdy, aby zabránil 
nárazu nebo zmírnil jeho následky. 

Parkovací senzory
Parkovací senzory vydávají akustický signál, který 
vás při parkování upozorňuje na blížící se překážku. 

Inteligentní zadní parkovací kamera
Inteligentní zadní parkovací systém s novými 
dynamickými linkami a větším rozlišením kamery 
učiní každé parkování maximálně jednoduchým. 
Obraz dění za vozidlem se promítá včetně 
dynamických linek a grafiky osy vozidla, jež se mění 
v závislosti na úhlu natočení volantu.

MOTORY A BEZPEČNOST

NÁSLEDUJTE   
SVÉ SRDCE.   

B E Z P E Č N O S T

M O T O R Y
1.4 MPI 95 K E6D FINAL 

·  Počet válců: 4 
·  Zdvihový objem: 1368 cm3 
·  Nejvyšší výkon: 95 k (70 kW) při 

6000 ot./min 
·  Nejvyšší točivý moment: 127 Nm  

při 4500 ot./min
· Převodovka: manuální 
·  Počet převodových stupňů:  

6 + zpátečka

Fiat 500L se zážehovým motorem využívá 
šestistupňovou manuální převodovku, 
vznětový motor pak kombinuje s převodovkou 
pětistupňovou.

Užijte si naprostý klid. S modelem Fiat 500L bude 
vaše rodina v bezpečí.
 

1.3 MJET2 95 K E6D FINAL  

· Počet válců: 4
· Zdvihový objem: 1248 cm3

·  Nejvyšší výkon: 95 k (70 kW)  
při 3750 ot./min 

·  Nejvyšší točivý moment: 200 
Nm při 1500 ot./min 

· Převodovka: manuální
·  Počet převodových stupňů:  

5 + zpátečka

Fiat 500L nabízí špičkové motorizace. Všechny splňují emisní normu 
Euro 6D Final a zdařile kombinují hladký výkon a nízkou spotřebu paliva. 
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268 Bílá Gelato* 652 Modrá Bellagio* 111 Červená Passione*

530 Modrá Venezia*609 Šedá Moda* 612 Šedá Maestro*

211 Matně šedá Moda**

601 Černá Cinema*

390 Zelená Toscana* 678 Oranžová Sicilia*

CUSTOMIZATIONS

STYL.
BARVY KAROSERIE

1M4 
15" ocelová kola
Standard u verze 

Cult

1M2 
16" ocelová kola
Standard u verze 

Connect

420 
16" kola z lehké slitiny
Standard u verze Cross 

Volitelně u verze  
Connect a Cult

0R4 
17" kola z lehké slitiny  

Standard u verze Sport  
Volitelně u verze  

Cross

415 
17" kola z lehké slitiny 

Volitelně u verzí 
Connect, Cross  

a Sport

0R5 
17" kola z lehké slitiny

Volitelně u verze 
Cross

KOLA

INTERIÉRY

Látková 
s monogramem Fiat 

Látková Flashy Látková Camo 

Fiat 500L nabízí možnosti personalizace, 
které vám poskytnou ještě větší funkčnost a 
styl, který nikdy nezůstane bez povšimnutí, ať 
už se vydáte kamkoliv. 

Černá kůže 
Volitelně u verzí 

CROSS a SPORT

CULT

Černá látka 
Technoprene

CONNECT CROSS SPORT

Matně stříbrná Šedá Cold Matně modrá Techno Matně šedá 

* K dispozici v jednotónovém nebo dvoutónovém provedení (bílá nebo černá střecha) u verzí CONNECT, CROSS a SPORT.
** K dispozici v jednotónovém nebo dvoutónovém provedení (černá lesklá střecha) u verze SPORT
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ASISTENČNÍ SLUŽBY CIAO FIAT 

Volejte zdarma na zákaznický servis Fiat pokud potřebujete: SILNIČNÍ 
ASISTENCI, která je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce; 
INFORMACE ohledně modelů, služeb nebo prodejní a servisní sítě. 

Pro volání do zahraničí, volejte na +420 283 002 911

Mopar® je značka skupiny FCA zaměřená na poprodejní služby a nabízí kompletní péči o vozidlo, jako i originální díly a příslušenství pro všechny 
modely skupiny FCA. 

Se službami MOPAR® VEHICLE PROTECTION udržite sve Tipo v perfektní kondici a budete si užívat jen naprosto bezstarostnou 
jízdu. Abychom vyhověli jakýmkoliv vašim potřebám, je na vyběr systém rozšířených záruk a plánů udržby s různou úrovní krytí,  
a to z hlediska doby trváni a počtu najetých kilometrů. Všechny opravy provádi vysoce kvalifikovaní technici autorizovaných servisů 
Fiat, kteří využívají výhradně předepsané nástroje a originální náhradní díly. 

0800 100 273


