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FIAT 500 1.0 BSG 
70 k Benzín/Hybrid 6st. manuální převodovka

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

36 10 000 5 530 Kč

36 15 000 5 803 Kč

36 20 000 6 167 Kč

48 10 000 5 552 Kč

48 15 000 5 905 Kč

48 20 000 6 266 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb
• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
• Roční km nájezd 10-20.000km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla
• Silniční daň
• Poplatek za rádio
• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně
•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP
• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní
• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

Nabídka platí do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní 
charakter a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, 
s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené 
verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Fiat; ceny jsou uvedeny 
včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

Fiat Easy Lease 
Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní 
náklady
Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře
Rozpočet pod kontrolou
Fixní měsíční splátky
Bez starostí s prodejem ojetého vozu



FIAT PANDA 1.0 FIREFLY 
70 k Benzín/Hybrid přední pohon 6st. manuální převodovka

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

36 10 000 5 815 Kč

36 15 000 6 076 Kč

36 20 000 6 437 Kč

48 10 000 5 639 Kč

48 15 000 5 991 Kč

48 20 000 6 352 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb
• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
• Roční km nájezd 10-20.000km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla
• Silniční daň
• Poplatek za rádio
• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně
•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP
• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní
• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

Nabídka platí do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní 
charakter a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, 
s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené 
verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Fiat; ceny jsou uvedeny 
včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

Fiat Easy Lease 
Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní 
náklady
Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře
Rozpočet pod kontrolou
Fixní měsíční splátky
Bez starostí s prodejem ojetého vozu



FIAT 500X 

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL (s DPH)

1.0 FireFly 120k 1.5 MHEV 130k

36 10 000 8 216 Kč 9 654 Kč

36 15 000 8 571 Kč 10 072 Kč

36 20 000 9 053 Kč 10 629 Kč

48 10 000 8 025 Kč 9 465 Kč

48 15 000 8 485 Kč 9 997 Kč

48 20 000 8 979 Kč 10 558 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb
• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
• Roční km nájezd 10-20.000km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla
• Silniční daň
• Poplatek za rádio
• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně
•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP
• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní
• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

Nabídka platí do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní 
charakter a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, 
s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené 
verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Fiat; ceny jsou uvedeny 
včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

Fiat Easy Lease 
Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní 
náklady
Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře
Rozpočet pod kontrolou
Fixní měsíční splátky
Bez starostí s prodejem ojetého vozu



FIAT TIPO HB 1.0 FIREFLY 
 100 k Benzín 5st. manuální převodovka 

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL  
(s DPH)

36 10 000 9 165 Kč

36 15 000 9 472 Kč

36 20 000 9 896 Kč

48 10 000 8 586 Kč

48 15 000 8 993 Kč

48 20 000 9 427 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb
• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
• Roční km nájezd 10-20.000km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla
• Silniční daň
• Poplatek za rádio
• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně
•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP
• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní
• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

Nabídka platí do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní 
charakter a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, 
s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené 
verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Fiat; ceny jsou uvedeny 
včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

Fiat Easy Lease 
Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní 
náklady
Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře
Rozpočet pod kontrolou
Fixní měsíční splátky
Bez starostí s prodejem ojetého vozu



FIAT TIPO SW 

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL (s DPH)

1.0 FireFly 
100k

1.6 MultiJet 
130k

1.5 MHEV  
130k

36 10 000 9 629 Kč 11 697 Kč 10 678 Kč

36 15 000 9 944 Kč 12 042 Kč 11 078 Kč

36 20 000 10 375 Kč 12 507 Kč 11 602 Kč

48 10 000 9 002 Kč 10 816 Kč 10 286 Kč

48 15 000 9 416 Kč 11 264 Kč 10 786 Kč

48 20 000 9 856 Kč 11 732 Kč 11 308 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb
• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
• Roční km nájezd 10-20.000km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla
• Silniční daň
• Poplatek za rádio
• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně
•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP
• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní
• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

Nabídka platí do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní 
charakter a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, 
s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené 
verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Fiat; ceny jsou uvedeny 
včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

Fiat Easy Lease 
Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní 
náklady
Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře
Rozpočet pod kontrolou
Fixní měsíční splátky
Bez starostí s prodejem ojetého vozu



FIAT 500E HATCHBACK 

Doba pronájmu  
(měsíce)

Max. nájezd  
(km/rok)

Měsíční splátka OL (s DPH)

23,65 kwh / 190 km 
95k

42 kWh / 320 km  
118k

36 10 000 13 619 Kč 14 711 Kč

36 15 000 13 946 Kč 15 069 Kč

36 20 000 14 347 Kč 15 502 Kč

48 10 000 12 514 Kč 13 566 Kč

48 15 000 12 884 Kč 13 964 Kč

48 20 000 13 277 Kč 14 383 Kč

Parametry programu: 

• Full servis operativní leasing včetně služeb
• Doba nájmu 36 nebo 48 měsíců
• Roční km nájezd 10-20.000km

Měsíční splátka obsahuje:

• Amortizace vozidla
• Silniční daň
• Poplatek za rádio
• Zimní i letní pneumatiky kategorie Premium v ceně
•  Povinné ručení s limitem plnění 100/100 mil. Kč, havarijní pojištění se spoluúčastí 10 %  

včetně pojištění všech výhledových skel a GAP
• Náhradní vozidlo v případě asistenčního zásahu až na 5 dní
• Asistenční služba Arval Assistance 24/7 dostupná po celé Evropě

Nabídka platí do 31. 3. 2023

Platnost podmínek: nabídka v rámci programu Easy lease platí pro operativní leasing s trváním doby pronájmu na 36 nebo 48 měsíců, má indikativní 
charakter a nejedná se o závaznou nabídku na uzavření smlouvy; nabídka operativního leasingu je poskytována ve spolupráci se společností Arval CZ, 
s.r.o.; nabídka platí do 31. 3. 2023, F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny této nabídky; výše uvedené ceny jsou platné výhradně pro uvedené 
verze bez nadstandardní výbavy; v případě zájmu o jinou verzi nebo výbavu vozidla konzultujte nabídku s vaším koncesionářem Fiat; ceny jsou uvedeny 
včetně DPH (21%); fotografie jsou pouze ilustrativní.

Fiat Easy Lease 
Výhody programu:

Bez akontace = žádné vstupní 
náklady
Veškeré měsíční náklady v jedné  
faktuře
Rozpočet pod kontrolou
Fixní měsíční splátky
Bez starostí s prodejem ojetého vozu


