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CENIK VOZIL

1

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju 
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. Cene so v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost ter ne vsebujejo prevozno logističnih storitev. 
Cenik velja od 28.11.2019 in velja za vozila iz zaloge.

nivo opreme koda za 
naročanje motor največja moč

kW (KM)
izpust emisij

CO2 g/km
cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

redni popust
(z DDV)

cena vozila s 
popustom

(z DDV)

EASY 319.12B.3 1.2 8v 70 51 (69) 114 7.779 9.690 1.000 8.690

WAZE 319.1EB.3 1.2 8v 70 51 (69) 129 9.008 11.340 1.000 10.340

CITY CROSS 319.1CB.3 1.2 8v 70 51 (69) 129 12.697 15.840 2.500 13.340

nivo opreme koda za 
naročanje motor največja moč

kW (KM)
izpust emisij

CO2 g/km
cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

redni popust
(z DDV)

cena vozila s 
popustom

(z DDV)

4X4 WILD 319.17R.3 0.9 Twinair 62,5 (85) 116 12.697 15.840 2.500 13.340

4X4 CROSS 319.1CR.3 0.9 Twinair 62,5 (85) 116 14.336 17.840 2.500 15.340



OPIS SERIJSKE OPREME
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EASY
ESP + ASR + MSR + Hill Holder + HBA Ročno nastavljivi zunanji vzvratni ogledali
Kit za polnenje pnevmatik (Fix&Go) Zadnji vzglavniki
Varnostna blazina za voznika 5-stopenjski ročni menjalnik
Varnostna blazina za sovoznika Daljinski upravljalnik za centralno zaklepanje
Okenski varnostni blazini Voznikov sedež nastavljiv po višini
Tipalo za tlak v pnevmatikah (TPMS) Lučka v prtljažniku
Nastavljiv volan 12V vtičnica
Električni pomik prednjih stekel Ogledalo na sovoznikovem senčniku
Ogrevano zadnje steklo Odbijači v barvi karoserije
Termična stekla Ohišje zunanjih vzvratnih ogledal v črni barvi
Zadnji brisalec Električno pomična in ogrevana zunanja vzvratna ogledala
Električni servoojačevalnik volana Dualdrive™ Avtoradio z USB vhodom
Tipalo zunanje temperature Paket zunanjosti II (zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo, 
Ročna klimatska naprava vzdolžna strešna nosilca, bočne zaščitne letvice)

WAZE (dodatno k opremi Easy)

Stranski varnostni blazini Waze (manj kot Easy)
Posebna izvedba odbijačev in zaščita podvozja v barvi karoserije - Električno pomična in ogrevana zunanja vzvratna ogledala
LED dnevne luči
Posebno oblazinjenje Waze
Okrasni pokrovi za platišča (mat black) Waze
Prednji meglenki
Vzdolžna strešna nosilca
Letne pnevmatike z dimenzijami 175/65 R15
Paket Waze (avtoradio HIGH (Bluetooth, USB, prepoznavanje govora, 
ukazne tipke za upravljanje avtoradia, držalo za pametni telefon), 
oznaka Waze)

CITY CROSS (dodatno k opremi Waze)

Volanski obroč in prestavna ročica v usnju Tretji zadnji sedež

Start&Stop™ Nadomestno kolo manjših dimenzij

Samodejna klimatska naprava Ohišje zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije

Sredinski varnostni pas z navijalcem in vzglavnik Električno pomična in ogrevana zunanja vzvratna ogledala

Deljiva zadnja klop (60/40)



OPIS SERIJSKE OPREME
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4X4 WILD (dodatno k opremi Easy 4x2)

Pogon 4x4 Ohišje zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije

Električna zapora zadnjega diferenciala (ELD) Zunanje kljuke na vratih v barvi karoserije

Ročni menjalnik - 6 prestav Prednji meglenki

Start&Stop™ Vzdolžna strešna nosilca

Samodejna klimatska naprava Jeklena platišča R15 z okrasnimi pokrovi Wild

Osrednja konzola s predalom Letne pnevmatike z dimenzijami 175/65 R15

4X4 CROSS (dodatno k opremi Wild 4x4)

Sistem Gravity Control (sistem nadzorovanega spusta po strmini) LED dnevne luči

Stranski varnostni blazini Avtoradio HIGH (Bluetooth, USB, prepoznavanje govora, ukazne tipke za 
upravljanje 

Volanski obroč in prestavna ročica v usnju avtoradia, držalo za pametni telefon)

Sredinski varnostni pas z navijalcem in vzglavnik Jeklena platišča R15 z okrasnimi pokrovi Cross

Deljiva zadnja klop (60/40)

Nadomestno kolo manjših dimenzij Cross 4x4 (manj kot Wild 4x4)

Posebna izvedba odbijačev in zaščita podvozja v barvi karoserije Zunanje kljuke na vratih v barvi karoserije



EASY WAZE CITY CROSS 4X4 WILD 4X4 CROSS 

392 ESP + ASR + MSR + Hill Holder + HBA ■ ■ ■ ■ ■
499 Kit za polnenje pnevmatik (Fix&Go) ■ ■ ■ ■ ■
500 Varnostna blazina za voznika ■ ■ ■ ■ ■
502 Varnostna blazina za sovoznika ■ ■ ■ ■ ■
614 Okenski varnostni blazini ■ ■ ■ ■ ■
7B2 Tipalo za tlak v pnevmatikah (TPMS) ■ ■ ■ ■ ■
939 Električna zapora zadnjega diferenciala (ELD) - - - ■ ■
BNH Sistem Gravity Control (sistem nadzorovanega spusta po strmini) - - - - ■
011 Nastavljiv volan ■ ■ ■ ■ ■
028 Električni pomik prednjih stekel ■ ■ ■ ■ ■
029 Ogrevano zadnje steklo ■ ■ ■ ■ ■
030 Termična stekla ■ ■ ■ ■ ■
101 Zadnji brisalec ■ ■ ■ ■ ■
112 Električni servoojačevalnik volana Dualdrive™ ■ ■ ■ ■ ■
4M6 Ogledalo na sovoznikovem senčniku ■ ■ ■ ■ ■
5BY Tipalo zunanje temperature ■ ■ ■ ■ ■
823 12V vtičnica ■ ■ ■ ■ ■
025 Ročna klimatska naprava ■ ■ - ■ -

043 Ročno nastavljivi zunanji vzvratni ogledali ■ ■ - ■ -

182 Zadnji vzglavniki ■ ■ ■ ■ ■
005 5-stopenjski ročni menjalnik ■ ■ ■ - -

008 Daljinski upravljalnik za centralno zaklepanje ■ ■ ■ ■ ■
626 Voznikov sedež nastavljiv po višini ■ ■ ■ ■ ■
68U Lučka v prtljažniku ■ ■ ■ ■ ■
505 Stranski varnostni blazini 320 ■ ■ 320 ■
6DC Opozorilnik na nevarnost naleta spredaj (LSCM) 250 250 250 250 250
320 Volanski obroč in prestavna ročica v usnju 120 120 ■ 120 ■
076 Ročni menjalnik - 6 prestav - - - ■ ■
5DE Start&Stop™ 210 210 ■ ■ ■
140 Samodejna klimatska naprava 1.190 1.190 ■ ■ ■
465 Osrednja konzola s predalom 50 50 50 ■ ■
273 Sredinski varnostni pas z navijalcem in vzglavnik 190 190 ■ 190 ■
195 Deljiva zadnja klop (60/40) 190 190 ■ 190 ■
965 Tretji zadnji sedež 90 90 ■ 90 -

803 Nadomestno kolo manjših dimenzij 90 90 ■ 90 ■
4BJ Posebna izvedba odbijačev in zaščita podvozja v barvi karoserije - ■ ■ - ■
LED LED dnevne luči - ■ ■ - ■
5ED Posebno oblazinjenje Waze - ■ - - -

878 Okrasni pokrovi za platišča (mat black) Waze - ■ - - -

452 Ogrevana prednja sedeža 190 190 190 190 190
253 Termično vetrobransko steklo 190 190 190 190 190
256 Predal v prtljažnem prostoru 120 120 120 120 120
295 Preklopni sovoznikov sedež - - - 90 -

665 Vžigalnik 40 40 40 40 40
887 Ogrevan ventil (Blow By) - - - 90 90
960 Vlečna kljuka O - - 0 -

52Y Dodatni električni grelec (PTC) - - - 150 150
508 Tipala za parkiranje zadaj 250 250 250 250 250
727 Oblazinjenje v usnju 4x4 Plus I - - - 190 -

4MZ Oblazinjenje v usnju 4x4 Plus II - - - 350 -

732 Oblazinjenje CROSS Plus - - 190 - 190
876 Odbijači v barvi karoserije ■ ■ ■ ■ ■
4YD Ohišje zunanjih vzvratnih ogledal v črni barvi ■ ■ ■ ■ ■
5J8 Ohišje zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije 40 - ■ ■ ■
61A Zunanje kljuke na vratih v barvi karoserije 20 - - ■ -

927 Bočne zaščitne letvice - ■ ■ ■ ■
041 Električno pomična in ogrevana zunanja vzvratna ogledala ■ 120 ■ ■ ■
0L8 Oznaka Waze - - - - -

097 Prednji meglenki 190 ■ ■ ■ ■
070 Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo - 190 190 190 190
357 Vzdolžna strešna nosilca - ■ ■ ■ ■
0MV Vzdolžna strešna nosilca črne barve - 190 190 - 190
375 Vzdolžna strešna nosilca srebrne barve - - 190 - 190

OPREMA

■ serijska oprema, - ni možno
Cena vključuje DDV

4



EASY WAZE CITY CROSS 4X4 WILD 4X4 CROSS 

RAE Avtoradio z USB vhodom ■ - - ■ -

RAF Avtoradio z USB vhodom in sistemom Bluetooth (veže opcijo 5BH: 
ukazne tipke za upravljanje avtoradia) 190 - - 190 -

8FB Avtoradio HIGH (Bluetooth, USB, prepoznavanje govora, ukazne tipke za 
upravljanje avtoradia, držalo za pametni telefon) 590 - ■ 590 ■

5BH Ukazne tipke za upravljanje avtoradia (10 tipk) 40 ■ ■ 40 ■

42B DAB (digitalni sprejem radijskih postaj) 90 90 90 90 90

09V Paket City (električno pomična in ogrevana zunanja vzvratna ogledala, 
tipala za parkiranje zadaj) 250 250 - 250 -

09W
Paket varnosti (električno pomična in ogrevana zunanja vzvratna 
ogledala, tipala za parkiranje zadaj, opozorilnik na nevarnost naleta 
spredaj (LSCM))

420 420 - 420 -

6R7 Zimski paket (termično vetrobransko steklo, ogrevana prednja sedeža) 250 250 250 250 250

890 Paket udobja I (držala na stropu, po višini nastavljiva prednja vzglavnika) 90 90 90 90 90

09X
Paket udobja II (predal v prtljažnem prostoru, voznikov sedež nastavljiv 
po višini, paket udobja I (držala na stropu, po višini nastavljiva prednja 
vzglavnika))

250 - - 250 -

5DV Paket zunanjosti I (prednji meglenki, lita platišča s pnevmatikami 175/65 
R15) 250 - - - -

09Y Paket zunanjosti II (zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo, 
vzdolžna strešna nosilca, bočne zaščitne letvice)

■ - - - -

0ZW
Paket Waze (avtoradio HIGH (Bluetooth, USB, prepoznavanje govora, 
ukazne tipke za upravljanje avtoradia, držalo za pametni telefon), oznaka 
Waze)

- ■ - - -

0A1 Paket prilagodljivosti I (deljiva zadnja klop (60/40), sredinski varnostni 
pas z navijalcem in vzglavnik) 190 190 190 - 190

0A0 Paket prilagodljivosti II (deljiva zadnja klop (60/40), sredinski varnostni 
pas z navijalcem in vzglavnik, preklopni sovoznikov sedež)

- - - 250 -

9UX
Paket Cross Plus II (lita platišča R15 Brunito Opachi, vlečni kljuki na 
prednjem odbijaču v rdeči barvi, kromiran zaključek izpušne cevi, ohišje 
zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije, oblazinjenje CROSS Plus)

- - 350 - 350

0RF
Paket 4x4 Plus (volanski obroč in prestavna ročica v usnju, lita platišča 
R15 Brunito, ohišje zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije, zunanje 
kljuke na vratih v barvi karoserije)

- - - 590 -

9F0 Jeklena platišča R15 z okrasnimi pokrovi Wild - - - ■ -

9F1 Jeklena platišča R15 z okrasnimi pokrovi Cross - - ■ - ■
4WQ Jeklena platišča R14 z ECO letnimi pnevmatikami 175/65 (Easy) 0 - - - -

4AW Lita platišča z ECO letnimi pnevmatikami 175/65 R14 310 - - - -

9S1 (420) Lita platišča R15 Brunito 490 - - 490 -

108 Lita platišča R15 Brunito Opachi - 490 490 - 490

6AA ECO letne pnevmatike z dimenzijami 175/65 R15 - ■ ■ 0 0

143 Letne pnevmatike z dimenzijami 175/65 R15 - ■ ■ ■ ■

OPREMA

PAKETI

■ serijska oprema, - ni možno
Cena vključuje DDV
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PLATIŠČA

■ serijska oprema, - ni možno
Cena vključuje DDV
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EASY WAZE CITY 
CROSS

4X4 
WILD

4X4 
CROSS

Jeklena platišča R14 - 175/65 R14 ■ – – – –

Jeklena platišča R14 z ECO letnimi 
pnevmatikami (Easy)

s paketom 
4WQ 175/56 R14 0 – – – –

Jeklena platišča z okrasnimi pokrovi R15 - 175/65 R15 – ■ – – –

Lita platišča R14 z ECO letnimi 
pnevmatikami 4AW 175/65 R14 310 – – – –

Jeklena platišča R15 z okrasnimi pokrovi Wild 9F0 + 143 175/65 R15 – – – ■ –

Jeklena platišča R15 z okrasnimi pokrovi Cross 9F1 + 143 175/65 R15 – – ■ – ■

Lita platišča R15 Brunito
420 185/55 R15 490

– –
–

–
420 + 143 175/65 R15 – 490

Lita platišča R15 Brunito Opachi 108 + 143 175/65 R15 – 490 490 – 490



BARVE ZUNANJOSTI
PASTELNE BARVE

KOVINSKE BARVE
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■ serijska oprema, - ni možno
Cena vključuje DDV

516 (opc. 5CK)

785 (opc. 5CG)

296 (opc. 5CH)

789 (opc. 5CF)

078 (opc. 74F)

509 (opc. 5CL)

601 (opc. 5CJ)

565 (opc. 5CC) 581 (opc. 10N) 567 (opc. 5DN)

374 (opc. 5CE)

EASY WAZE CITY CROSS 4X4 WILD 4X4 CROSS 

5CH Pastelna barva (Bela Gelato) 0 0 0 0 0
5CJ Pastelna barva (Črna Cinema) 250 250 250 250 250
5CK Pastelna barva (Oranžna Sicilia) 250 - - 250 -

5CF Pastelna barva (Modra Giotto) - 410 410 - 410
5CG Pastelna barva (Siva Moda) 410 410 410 410 410
5CL Pastelna barva (Rumena Sole) - 410 410 - 410
74F Pastelna barva (Rdeča Amore) 490 490 490 490 490
5CC Kovinska barva (Siva Argento) 490 - - 490 -

5CE Kovinska barva (Zelena Toscana) - - 490 490 490
5DN Kovinska barva (Modra Mediterraneo) 490 - - 490 -

10N Kovinska barva (Siva Colosseo II) 490 490 490 490 490
9K1 Pastelna barva (Bela Gelato) - črna streha - 660 - - -

9K2 Pastelna barva (Rumena Sole) - črna streha - 820 - - -

9LP Pastelna barva (Modra Giotto) - črna streha - 820 - - -

9LT Kovinska barva (Siva Argento) - črna streha - 820 - - -

9LQ Pastelna barva (Rdeča Amore) - črna streha - 910 - - -

9LR Pastelna barva (Siva Moda) - črna streha - 910 - - -

9LS Kovinska barva (Siva Colosseo II) - črna streha - 910 - - -



OBLAZINJENJA
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EASY

WAZE

CITY CROSS

313 (Črna tkanina / siva armaturna plošča) 227 (Siva - rjava tkanina / rjava armaturna plošča)
Vezano s paketom Cross Plus (opc. 9UX)

112 (Siva - črna tkanina / siva armaturna plošča)

137 (Črna - rdeča tkanina)139 (Črna - siva tkanina)



OBLAZINJENJA
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4X4 WILD

4X4 CROSS

226 (Siva - siva tkanina / zelena armaturna plošča)
Vezano z opcijo 4MZ.

222 (Siva - zelena tkanina / siva armaturna plošča)
Vezano z opcijo 727.

313 (Črna tkanina / siva armaturna plošča) 227 (Siva - rjava tkanina / rjava armaturna plošča)
Vezano s paketom Cross Plus (opc. 9UX)

137 (Črna - rdeča tkanina)139 (Črna - siva tkanina)



IZGLED VOZILA
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EASY

4X4 WILD

4X4 CROSS, CITY CROSS, waze

Slike so simbolične.



TEHNIČNI PODATKI
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POGON 4 x 2 4 x 4

MOTOR 1.2 8v 70 1.2 8v 70 0.9 Twinair 85 0.9 Twinair 85

NIVO OPREME EASY WAZE / CITY CROSS 4x4 WILD 4x4 CROSS
DIMENZIJE IN MASE

Število vrat 5

Število sedežev 4/5 5 4/5 5

Dolžina (mm) 3.653 3.705 3.686 3.705

Širina / širina vključno z zunanjima 
vzvratnima ogledaloma (mm) 1.643 / 1.882 1.662 / 1.882 1.672 / 1.882 1.662 / 1.882

Višina (mm) 1.551 1.635 1.605 1.657

Medosna razdalja (mm) 2.300 2.300 2.300 2.300

Širina koloteka spredaj / zadaj (mm) 1.409 / 1.407 1.426 / 1.422 1.411 / 1.408 1.403 /1.406

Prostornina prtljažnega prostora (l) min. 
/ podrta zadnja klop. 225 / 870 225 / 870 225 / 870 225 / 870

Prostornina posode za gorivo (l) 37 35 35 35

Masa vozila (kg) 940 1090 1.050 1.090
Največja masa za vleko (kg) - z zavoro / brez 
zavore - - 800 / 400 800 / 400

Nosilnost - vključno z voznikom (kg) 480 (500*) 445 480 (500*) 495

MOTOR

Vrsta motorja / število valjev bencin / 4 valjni motor 8v bencin / 2 valjni motor 8v

Prostornina motorja (cm3) 1.242 1.242 875 875

Premer / hod (mm) 70,8 x 78,9 70,8 x 78,9 80,5 x 86,0 80,5 x 86,0

Kompresijsko razmerje 11,1 : 1 11,1 : 1 10,0 : 1 10,0 : 1

Emisijski razred Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

Največja moč kW (KM) pri vrt./min 51 (69) 5.500 51 (69) 5.500 62,5 (85) 5.500 62,5 (85) 5.500

Največji navor (Nm) pri vrt./min 102 / 3.000 102 / 3.000 145 / 1.900 145 / 1.900

ZMOGLJIVOSTI IN PORABE

Največja hitrost (km/h) 164 155 163 164

Pospešek: 0-100 km/h (sec) 14,5 14,5 12,8 12,7

Poraba goriva NEDC2 na 100 km

mestna vožnja (l) 5,8 7,1 5,4 5,4

izvenmestna vožnja (l) 4,5 4,7 4,9 4,9

kombinirana vožnja (l) 4,9 5,6 5,1 5,1

CO2-izpust emisij (g/km) NEDC2 114 129 116 116

MENJALNIK

Pogon Pogon na sprednji kolesi Pogon na sprednji in zadnji kolesi

Število prestav 5-prestav 5-prestav 6-prestav 6-prestav

Sistem Start&Stop Da Da Da Da

Obračalni krog (m) 9,3 9,7 9,7 9,7

Zavore (K-koluti, B-bobni)

spredaj: Ø mm K 257 K 257 K 257 K 257

zadaj: Ø mm B 203 B 203 K 240 K 240
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CENIK VOZIL
Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo cene, opremo in tehnične podatke. O obvezujočem zadnjem stanju
se pozanimajte pri svojem prodajalcu. Cene so v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost ter ne vsebujejo prevozno logističnih storitev.
Cenik velja od 28.11.2019.

SPLOŠNA GARANCIJA
Splošna garancija traja 24 mesecev od datuma izročitve vozila kupcu, brez omejitve prevoženih kilometrov. V okviru te garancije je proizvajalec 
(serviser) dolžan ponovno vzpostaviti učinkovitost delov, neuporabnih ali neučinkovitih zaradi tovarniške napake, z zamenjavo z originalnimi 
nadomestnimi deli Fiat oziroma z njihovim brezplačnim popravilom. 

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI IN  OBNOVLJENI ORIGINALNI NADOMESTNI DELI 
Originalni nadomestni deli zagotavljajo zanesljivost in tehnološko kakovost, ki sta potrebni za brezskrbno vožnjo. Nastali so namreč na popolnoma 
enak način kot deli, ki se uporabljajo pri prvi vgradnji. Slednjim so povsem identični tudi glede števila preizkusov, opravljenih med izdelavo in 
obnavljanjem. Uporaba originalnih nadomestnih delov pripomore, da se zmogljivosti vozila sčasoma ne poslabšajo. Eno izmed najpomembnejših 
pravil za skrbno vzdrževanje vozila je torej uporaba originalnih nadomestnih delov Fiat. Prepoznali jih boste po značilni embalaži, na voljo pa so 
izključno pri pooblaščeni servisni mreži Fiat. Kakovost in pravilno izbiro originalnih nadomestnih delov Fiat jamčijo vrhunski strokovnjaki, ki pri 
svojem delu uporabljajo najsodobnejšo opremo. Njena uporaba pa zagotavlja hitro in učinkovito storitev.
Garancija originalnih nadomestnih in obnovljenih originalnih nadomestnih delov velja 36 mesecev, pod pogojem, da so vgrajeni pri pooblaščeni 
servisni mreži. V nasprotnem primeru velja garancija 24 mesecev.

FIAT 5 PLUS
Fiat 5 Plus je zagotovilo o kakovosti vozil Fiat, saj priča o našem zaupanju, ki temelji na dolgoletnih pozitivnih izkušnjah. Storitev Fiat 5 Plus prejmete 
brezplačno ob nakupu novega vozila Fiat, omogoča pa vam brezskrbno uporabo vašega vozila tudi po izteku 2-letne splošne garancije, vse do 5. leta 
starosti ali do skupno 120.000 prevoženih kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej).Fiat 5 Plus prinaša številne prednosti, ki poskrbijo, da na kilometre, 
prevožene z vozilom Fiat, ostanejo izključno prijetni spomini:
 prihranek pri vzdrževanju vozila, saj ste zavarovani pred nepredvidenimi stroški popravil;
 vzdrževanje vozila v pooblaščeni servisni mreži s strokovno usposobljenim kadrom ter uporaba originalnih nadomestnih delov, kar še dodatno 

podaljšuje življenjsko dobo vozila in skrbi za maksimalno zmogljivost;
 številne ugodnosti storitve Asistenca Fiat, ki vam zagotavlja 24-urno pomoč doma in na cesti;
 dodana vrednost pri nadaljnji prodaji vozila, saj je storitev Fiat 5 Plus prenosljivo.
S storitvijo Fiat 5 Plus vam ostane le ena skrb – redno vzdrževanje vozila Fiat.

ASISTENCA FIAT
Asistenca Fiat je sestavni del programa prednostnega servisa na cesti, ki pripada le lastnikom vozil Fiat, kupljenih v pooblaščeni prodajni mreži Fiat.
Asistenca Fiat nudi po vsej Evropi niz ugodnosti, vključno z najemom vozila, popravilom vozila in hotelsko namestitvijo.
Avto Triglav d.o.o., Ljubljana izvaja Asistenco Fiat s pogodbenim partnerjem AMZS, saj je tako na voljo široka mreža centrov nujne pomoči, kjer so 24 
ur vsak dan v letu na voljo njihovi operaterji, ki vam bodo posredovali informacije o servisni mreži Fiat.

FIAT FIT
Redno vzdrževanje vozila je vitalnega pomena za dobro kondicijo vašega vozila in za varno vožnjo. Pri vožnji v Sloveniji veljajo pogoji, ki jih stroka 
označuje kot težje (klimatske razmere, krajše relacijske vožnje, pretežno mestne vožnje, ipd.), zato je redno servisiranje potrebno izvajati pogosteje in 
upoštevati časovne omejitve ne glede na število prevoženih kilometrov.

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana • Dunajska cesta 122, SI - 1000 Ljubljana
T: +386 1 588 34 00 • F: +386 1 588 34 04 • info@avto-triglav.si 
Matična številka: 5825482 • ID številka za DDV: SI34791809
IBAN: SI56 0292 1001 4975 292 • Osnovni kapital: € 189.034,00
Št. reg. vpisa: 1/21506/00, št. III R97/07215, Okrajno sodišče v Ljubljani
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