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CENIK VOZIL

V primeru financiranja preko Summit Leasing je stranka upravičena do dodatnega popusta v višini 1.000 EUR.
Storitev Fiat 5 Plus oz. podaljšano jamstvo (2+3 leta ali 120.000 km, velja pogoj, ki nastopi prej) stranka prejme brezplačno samo v 
primeru financiranja prek Summit Leasing. 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 EUR in vsebujejo 
davek na dodano vrednost ter ne vsebujejo prevozno logističnih storitev.

nivo opreme koda za 
naročanje motor največja moč

kW (KM)
izpust CO2

(g/km) WLTP
cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

redni popust
(z DDV)

dodatni 
popust v 
primeru

financiranja
(z DDV)

cena vozila s 
popustom

(z DDV)

CULT 334.E1B.5 1.0 GSE T3 88 (120) 157 13.516 16.490 1.000 1.000 14.490

CONNECT 334.G1B.5 1.0 GSE T3 88 (120) 157 16.385 19.990 1.000 1.000 17.990
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OPIS SERIJSKE OPREME

CULT
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem Senzorji za tlak v pnevmatikah (TPMS)
Električni pomik zadnjih stekel 12V vtičnica
Ročna klimatska naprava Ročni menjalnik
Električna parkirna zavora Spojler
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali v barvi karoserije ERM (sistem proti prevračanju)
Hill Holder (pomoč pri speljevanju navkreber) Potovalni računalnik s 3,5-palčnim TFT zaslonom
Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža Omejevlanik hitrosti
Električni servoojačevalnik volana Dualdrive™ Digitalni radijski sprejemnik - DAB
Prednja varnostna pasova nastavljiva po višini USB vhod (1x)
Senzor za tlak v pnevmatikah Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v črni barvi
Pokrivalo prtljažnega prostora Ukazne tipke na volanu za upravljanje avtoradia in telefona
ESP + ASR + MSR + HBA + Hill Holder Avtoradio s sistemom Bluetooth®
Deljiva zadnja klop (60/40) Dnevne luči (halogenske)
Tempomat Cruise Control 4 zvočniki
Kit za polnjenje pnevmatik (Fix&Go) Žep na hrbtni strani prednjih sedežev
Izklop sovoznikove varnostne blazine Zrcaljenje zaslona telefona (Apple CarPlay in Android Auto)
Varnostna blazina za voznika Uconnect™ avtoradio s 7-palčnim zaslonom na dotik
Varnostna blazina za sovoznika Nadomestno kolo normalnih dimenzij
Stranski varnostni blazini Kit za kadilce
Start&Stop™ Ukazne tipke na volanu za upravljanje avtoradia
Okenski varnostni blazini spredaj in zadaj USB vhod (2x)
Termično vetrobransko steklo Kompas
6 zvočnikov Jeklena platišča v srebrni barvi s pnevmatikami 215/60 R15

CONNECT (dodatno k opremi Cult)
Prednji meglenki s funkcijo prilagajanja pri vožnji skozi ovinek
Senzor za mrak (samodejni vklop žarometov)
Naslon za roko spredaj
Volanski obroč v usnju
Senzor za dež
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Senzorji za parkiranje zadaj
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije
LED dnevne luči
Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo
USB vhod zadaj

LaneSense™ opozorilnik nenamerne spremembe voznega pasu + sistem za 
prepoznavanje prometnih znakov

Paket Lights Plus (LED žarometi, LED meglenke, ambientna lučka na 
stropu, lučka pod zunanjima vzvratnima ogledaloma)

Paket ADAS (senzorji za parkiranje spredaj, kamera za vzvratno parkiranje 
ParkView®, sistem za preprečitev trka (LSCM), samodejni vklop dolgih luči, 
sistem za nadzor mrtvih kotov) 

Paket X-Tech (samodejna dvopodročna klimatska naprava, keyless Enter-
N-Go (sistem vžiga brez ključa), osvetlitev ogledal na senčnikih, potovalni 
računalnik s 3,5-palčnim TFT barvnim zaslonom, električno nastavljivi in 
preklopni zunanji vzvratni ogledali, notranje vzvratno ogledalo s 
samodejno zatemnitvijo)

Lita platišča v sivi barvi s pnevmatikami 215/60 R16
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OPREMA

■ serijska oprema, - ni možno
Cena vključuje DDV.

CULT CONNECT

008 Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem ■ ■
023 Električni pomik zadnjih stekel ■ ■
025 Ročna klimatska naprava ■ ■
026 Električna parkirna zavora ■ ■
041 Električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali v barvi karoserije ■ ■
056 Hill Holder (pomoč pri speljevanju navkreber) ■ ■
0BY Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža ■ ■
112 Električni servoojačevalnik volana Dualdrive™ ■ ■
198 Prednja varnostna pasova nastavljiva po višini ■ ■
1GD Senzor za tlak v pnevmatikah ■ ■
209 Pokrivalo prtljažnega prostora ■ ■
392 ESP + ASR + MSR + HBA + Hill Holder ■ ■
40H Deljiva zadnja klop (60/40) ■ ■
416 Tempomat Cruise Control ■ ■
499 Kit za polnjenje pnevmatik (Fix&Go) ■ ■
4DK Izklop sovoznikove varnostne blazine ■ ■
500 Varnostna blazina za voznika ■ ■
502 Varnostna blazina za sovoznika ■ ■
505 Stranski varnostni blazini ■ ■
5DE Start&Stop™ ■ ■
614 Okenski varnostni blazini spredaj in zadaj ■ ■
73L Termično vetrobransko steklo ■ ■
7B2 Senzorji za tlak v pnevmatikah (TPMS) ■ ■
823 12V vtičnica ■ ■
8FZ Ročni menjalnik ■ ■
923 Spojler ■ ■
BNS ERM (sistem proti prevračanju) ■ ■
JAY Potovalni računalnik s 3,5-palčnim TFT zaslonom ■ ■
NHR Omejevlanik hitrosti ■ ■
RS9 Digitalni radijski sprejemnik - DAB ■ ■
1ZX USB vhod (1x) ■ -
4YD Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v črni barvi ■ -
709 Ukazne tipke na volanu za upravljanje avtoradia in telefona ■ -
7BY Avtoradio s sistemom Bluetooth® ■ -
JR1 Dnevne luči (halogenske) ■ -
RCD 4 zvočniki ■ -
339 Žep na hrbtni strani prednjih sedežev ■ -
8EW Zrcaljenje zaslona telefona (Apple CarPlay in Android Auto) ■ ■
UGD Uconnect™ avtoradio s 7-palčnim zaslonom na dotik ■ ■
980 Nadomestno kolo normalnih dimenzij ■ ■
989 Kit za kadilce ■ ■
097 Prednji meglenki s funkcijo prilagajanja pri vožnji skozi ovinek - ■
051 Senzor za mrak (samodejni vklop žarometov) - ■
132 Naslon za roko spredaj - ■
320 Volanski obroč v usnju - ■
347 Senzor za dež - ■
450 Voznikov sedež nastavljiv po višini - ■
508 Senzorji za parkiranje zadaj - ■
976 Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije - ■
9U5 LED dnevne luči - ■
070 Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo - ■
5BH Ukazne tipke na volanu za upravljanje avtoradia, telefona in glasovnih ukazov ■ ■
9Z5 USB vhod (2x) ■ ■
JFA Kompas ■ ■
RCG 6 zvočnikov ■ ■
RSX USB vhod zadaj 50 ■

4JA LaneSense™ opozorilnik nenamerne spremembe voznega pasu + sistem za prepoznavanje 
prometnih znakov 250 ■

7SJ Vstavki na sredinski konzoli in oblogah vrat z videzom brušenega aluminija in naslon za roko 20 20
803 Nadomestno kolo manjših dimenzij 240 240
LSB Alarmna naprava 250 250
UGE Uconnect™ NAV avtoradio s 7-palčnim zaslonom na dotik - 490
400 Električno pomična panoramska streha CommandView® - 1.090
412 Radarski tempomat (ACC) - 350
4JF Hi-Fi ozvočenje - Beats™ by Dr. Dre™ - 590
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OPREMA

■ serijska oprema, - ni možno
Cena vključuje DDV.

CULT CONNECT

1L1 Paket Lights Plus (LED žarometi, LED meglenke, ambientna lučka na stropu, lučka pod 
zunanjima vzvratnima ogledaloma) - ■

1XJ Paket ADAS (senzorji za parkiranje spredaj, kamera za vzvratno parkiranje ParkView®, sistem 
za preprečitev trka (LSCM), samodejni vklop dolgih luči, sistem za nadzor mrtvih kotov) - ■

1XE

Paket X-Tech (samodejna dvopodročna klimatska naprava, keyless Enter-N-Go (sistem vžiga 
brez ključa), osvetlitev ogledal na senčnikih, potovalni računalnik s 3,5-palčnim TFT barvnim 
zaslonom, električno nastavljivi in preklopni zunanji vzvratni ogledali, notranje vzvratno 
ogledalo s samodejno zatemnitvijo)

- ■

6R7 Paket Winter (ogrevana prednja sedeža, ogrevano vetrobransko steklo na območju brisalcev) - 350

1XN Paket Style (zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo, kromiran rob stranskih stekel, 
okrasna letvica na notranjem pragu) 390 -

20T
Paket Comfort (naslon za roko spredaj, tretji vzglavnik zadaj, prilagodljvo dno v prtljažnem 
prostoru, tepihi spredaj in zadaj, električno nastavljiv voznikov sedež v ledvenem delu, kljuke v 
prtljažniku za zadrževanje prtljage, sovoznikov sedež nastavljiv po višini, USB vhod zadaj)

430 -

21V Paket Visibility (senzor za dež, senzor za mrak (samodejni vklop žarometov), prednji meglenki s 
funkcijo prilagajanja pri vožnji skozi ovinek) 260 -

A10 Paket Cult Plus (senzorji za parkiranje zadaj, volanski obroč v usnju, voznikov sedež nastavljiv 
po višini, pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije) 320 -

16V
Paket Comfort Connect (tretji vzglavnik zadaj, prilagodljvo dno v prtljažnem prostoru, tepihi 
spredaj in zadaj, električno nastavljiv voznikov sedež v ledvenem delu, kljuke v prtljažniku za 
zadrževanje prtljage, sovoznikov sedež nastavljiv po višini)

- 350

1XH Paket Park (senzorji za parkiranje spredaj, kamera za vzvratno parkiranje ParkView®) - 460

21W Paket Luxury (oblazinjenje v usnju, osrednji del armaturne plošče v barvi vozila, kromiran rob 
stranskih stekel, okrasna letvica na notranjem pragu, žep na hrbtni strani prednjih sedežev) - 1090

Storitev 5Plus - podaljšano jamstvo (2+3 leta / 120.000 km) 
Brezplačno v primeru financiranja preko Summit Leasing (SLS). 800 800

PAKETI
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PLATIŠČA

■ serijska oprema, - ni možno
Cena vključuje DDV.

6

DIMENZIJA OPC. IZGLED CULT CONNECT

R15 Jeklena platišča v srebrni barvi s pnevmatikami 215/60 R15 128 ■ -

R16

Lita platišča v sivi barvi s pnevmatikami 215/60 R16 1LR - ■

Lita platišča v srebrni barvi s pnevmatikami 215/60 R16 404 290 -

R17 Lita platišča v srebrni barvi s pnevmatikami 215/55 R17 431 400 120

R18 Lita platišča v mat srebrni barvi s pnevmatikami 225/45 R18 55E 860 590

R19 Lita platišča v črni barvi s pnevmatikami 205/50 R19 73Z - 760
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BARVE ZUNANJOSTI

PASTELNE BARVE

KOVINSKE BARVE

289 (opc. 7AZ)
941 (opc. 6FW) - črna streha

562 (opc. 5DL)

296 (opc. 5CA)
317 (opc. 0PY) - črna streha

601 (opc. 5CK)

348 (opc. 5DN)
738 (opc. 0Q1) - črna streha

888 (opc. 5DP)
158 (opc. 5CH) - črna streha

018 (opc. 5CC)
737 (opc. 4SA) - črna streha

019 (opc. 61Q)
749 (opc. 10N) - črna streha

679 (opc. 5DT)
170 (opc. 5CL) - črna streha
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■ serijska oprema, - ni možno
Cena vključuje DDV.

Cenik

BARVE ZUNANJOSTI

CULT CONNECT

7AZ Pastelna barva (rdeča Passione) 0 0

5DL Pastelna barva (oranžna Sicilia) 170 -

5CA Pastelna barva (bela Gelato) 500 500

5CK Pastelna barva (črna Cinema) 500 500

5CC Kovinska barva (modra Italia) 500 500

5DN Kovinska barva (siva Argento) 500 500

5DP Kovinska barva (modra Venezia) 500 500

5DT Kovinska barva (siva Moda) 500 500

61Q Kovinska barva (zelena Techno) 500 500

6FW Pastelna barva - bicolore (rdeča Passione / črna Cinema) 1150 1150

0PY Pastelna barva - bicolore (bela Gelato / črna Cinema) 1150 1150

0Q1 Kovinska barva - bicolore (siva Argento / črna Cinema) 1150 1150

10N Kovinska barva - bicolore (zelena Techno / črna Cinema) 1150 1150

5CH Kovinska barva - bicolore (modra Venezia / črna Cinema) 1150 1150

5CL Kovinska barva - bicolore (siva Moda / črna Cinema) 1150 1150

4SA Kovinska barva - bicolore (modra Italia / črna Cinema) 1150 1150
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OBLAZINJENJA

koda: 123

koda: 1E5

koda: 688 (opc. 21W) koda: 703 (opc. 21W)

cult

connect
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FOTOGRAFIJE
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TEHNIČNI PODATKI

MOTOR 1.0 T-GDI T3
MOTOR

Število valjev 3
Delovna prostornina (cm³) 999
Število ventilov 12
Premer x hod (mm) 70 x 86,5
Kompresijsko razmerje 10,5:1
Vrsta goriva Bencin
Menjalnik ročni / 6 prestav
Največja moč kW (KM) pri vrt./min 88 (120) pri 5.750
Največji navor Nm pri vrt./min 190 pri 1.750
Pogon na prednji kolesi

ZMOGLJIVOSTI IN PORABE

Pospešek 0-100 km/h (sek.) 10,7
Največja hitrost (km/h) 192
Kombinirana vožnja WLTP l/100km 6,2 – 6,9
Izpust CO2 WLTP (g/km) 142 – 164

MERE IN MASE

Višina (mm) 1.595
Dolžina (mm) 4.264
Širina / širina z zunanjima ogledaloma (mm) 1.796 / 2.025
Medosna razdalja (mm) 2.570
Kolotek spredaj / zadaj (mm) 1.545 / 1.545
Višina od tal - spredaj / zadaj (mm) 134,2 / 166
Vhodni / Izhodni / vmesni-prelomi kot (stopinj) 18,6° / 21,2° / 14,4 °
Masa vozila (kg) (brez voznika in tekočin) 1.320
Največja skupna masa (kg) 1.840
Nosilnost vozila (kg) 445
Vlečna masa (z zavoro) (kg) 1.000
Vlečna masa (brez zavore) (kg) 600
Posoda za gorivo (l) 48
Prostornina prtljažnega prostora (l) [ISO 3832] 350
Prostornina prtljažnega prostora s podrtimi zadnjimi sedeži (l) 
[ISO 3832] 1.000

Vzmetenje spredaj / zadaj McPherson (neodvisno)
Tip mehanizma Električni servoojačevalnik volana
Obračalni krog (robnik) (m) 11,5
Zavore (K-koluti) spredaj / zadaj (mm) K281 / K278
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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: Februar 2021.

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.

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.

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 
ob nakupu novega vozila Fiat v primeru financiranja preko Summit Leasing, 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).
Storitev 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 prenosljiva.
S storitvijo Fiat 5 Plus vam ostane le ena skrb – redno vzdrževanje vozila Fiat.

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Skupina Emil Frey
Dunajska cesta 122, SI - 1000 Ljubljana
T: +386 1 588 34 00 • info@avto-triglav.si 
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