


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. Garancija proizvajalca na baterijo velja do 8 let ali 160.000 km, velja pogoj, ki nastopi prej. 
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.
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Višina nepovratne Ekosklad finančne subvencije znaša do 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na 
izpustu in za vozilo. Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

nivo opreme
koda za 

naročanje

največja moč
baterije 
(kWh)

cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

redni popust
(z DDV)

dodatni 
popust v 
primeru 

financiranja 
SLS

cena vozila
s popusti
(z DDV)

Ekosklad
subvencija

cena vozila s 
popusti in 
subvencijo

(z DDV)

ICON 332.312.0 42 28.680 34.990 1.050 (3%) 1.000 32.940 4.500 28.440

ICON Cabrio 332.332.0 42 30.320 36.990 1.110 (3%) 1.000 34.880 4.500 30.380

LA PRIMA 332.412.0 42 31.959 38.990 1.170 (3%) 1.000 36.820 4.500 32.320
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• Varnostna blazina za voznika
• Varnostna blazina za sovoznika
• Stranski varnostni blazini
• Okenski varnostni blazini
• ESP + ASR + MSR + HBA + Hill Holder
• Senzor za tlak v pnevmatikah (TPMS)
• Volan nastavljiv po višini in globini
• Senzor za mrak (samodejni vklop žarometov)
• Električni servoojačevalnik volana Dualdrive™
• LED zadnje luči
• LED osvetlitev kabine
• LED dnevne luči
• Pokrova vzvratnih ogledal v barvi karoserije
• Električna parkirna zavora
• Izbirnik načina vožnje (Drive Mode Selector)
• Električno nastavljivi zunanji vzvratni ogledali
• Električni pomik sprednjih stekel
• Keyless Go (zagon vozila brez ključa)
• Sistem za prepoznavanje prometnih znakov
• Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika
• 7-palčni instrumentni zaslon TFT
• Klic v sili (tipka SOS)
• USB vhod za polnjenje naprav (spredaj)
• Tempomat
• Uconnect™ Box in Uconnect™ storitve
• USB vhod za Uconnect™
• Zrcaljenje zaslona pametnega telefona (Apple CarPlay™ in Android Auto™)
• DAB (digitalni sprejem radijskih postaj)
• Električni pomik sprednjih stekel (s senzorjem pred stiskom)
• Keyless Entry&Go (odklepanje vozila brez ključa)
• Samodejna klimatska naprava 
• Senzor za dež
• Električni pomik strehe (upravljanje s ključem) - različica Cabrio
• Dvokraki volanski obroč v Eco usnju z ukaznimi stikali za upravljanje avtoradia
• Žep na hrbtni strani sovoznikovega sedeža
• Avtoradio Uconnect™ NAV z 10,25-palčnim zaslonom na dotik
• Lita platišča R16 Brunitto (195/55 R16)

• Deljiva zadnja klop (50/50) z vzglavniki nastavljivimi po višini
• Odlagalni predal za brezžično polnjenje mobilnega telefona
• Paket Comfort (naslon za roko spredaj + sredinska konzola s predalom za shranjevanje + 

voznikov sedež nastavljiv v 6 smereh)
• Paket Fiat Co-Driver I (aktivni tempomat + sistem za opozarjanje na nenamerno 

spremembo voznega pasu + senzorji za parkiranje 360 (drone view) + 6 zvočnikov + 
sistem za opozarjanje na mrtvi kot + kamera za vzvratno parkiranje + ogrevani zunanji 
vzvratni ogledali)

• Paket Magic Eye (LED žarometi + samodejni vklop/izklop dolgih luči + notranje vzvratno 
ogledalo s samodejno zatemnitvijo)

• Paket Style (zatemnjena stranska zadnja stekla in zadnje steklo + tepihi z logotipom 500 
+ kromirana letvica na notranjem pragu)

• Pastelna barva (črna - Onyx Black) – 3 vrata
• Kovinska barva (zlata - Rose Gold) - Cabrio
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ICON (Opening edition) +:
• Kromirane obrobe stekel
• Kromirane stranske letvice
• Bež oblazinjenje v Eco usnju z monogramom FIAT 
• Oznaka „La Prima“ na vozilu
• Dvokraki dvobarvni volanski obroč v Eco usnju
• Steklena streha z zaveso
• Lita platišča R17 Diamond (205/45 R17)

• Kovinska barva (zelena - Ocean Green)
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Črna - Onyx Black (pastelna barva)
barva: 601, opcija: 10N

Zlata - Rose Gold (kovinska barva)
barva: 237, opcija: 5CF

Zelena - Ocean Green (kovinska barva)
barva: 230, opcija: 5CE
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Modra-siva Sequal™ tkanina s sivo obrobo

Črna-siva Sequal™ tkanina z rjavo obrobo

Eco usnje v bež barvi z monogramom Fiat

Lita platišča R16 Brunitto (195/55 R16)

Lita platišča R17 Diamond (205/45 R17)



7

HB (3 vrata) CABRIO HB (3 vrata)

Število sedežev 4 4 4

Pogon spredaj spredaj spredaj

DOSEG IN PORABA

Doseg vožnje - kombiniran WLTP (km) 312 - 321 300 - 303 310 - 312

Doseg vožnje - v mestu WLTP (km) 447 - 460 435 - 437 442 - 446

Poraba energije - kombinirana vožnja (Wh/km) 140 - 143 147 - 148 144 - 144

Dimenzija pnevmatik R16 R16 R17

MOTOR IN 
ZMOGLJIVOSTI

Električna tehnologija motorja
Permanentni Magnet 

e-motor
Permanentni Magnet 

e-motor
Permanentni Magnet 

e-motor

Največja moč EEC kW (KM) 87 (118) 87 (118) 87 (118)

Največji navor Nm EEC (Nm) 220 220 220

Največja hitrost (km) 150 150 150

Pospešek 0 - 100 km/h 9 9 9

Pospešek 0 - 50 km/h 3,1 3,1 3,1

MENJALNIK
Tip menjalnika

Menjalnik z enim
prestavnim razmerjem

Menjalnik z enim
prestavnim razmerjem

Menjalnik z enim
prestavnim razmerjem

Število prestav 1 (e-motor) 1 (e-motor) 1 (e-motor)

BATERIJA

Kapaciteta (kWh) 42 42 42

Uporabna kapaciteta (kWh) 37,3 37,3 37,3

Tehnologija baterije Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion

Skupna napetost (voltov) 400 400 400

Konfiguracija celice (Serija|Vzporedno) 96S|2P 96S|2P 96S|2P

Teža baterije (kg) 294,3 294,3 294,3

ČAS POLNJENJA

2,3kW AC (220V eno-fazna vtičnica 13A) (0-100%) - MODE 2 15h15' 15h15' 15h15'

3,7kW AC (380V tri-fazna vtičnica) (0-100%) - MODE 2 12h45' 12h45' 12h45'

11kW AC (tri-fazna vtičnica 16A) (0-100%) - MODE 3 4h15' 4h15' 4h15'

50kW DC hitro polnjenje - MODE 4 (0-80%) - - -

85kW DC hitro polnjenje - MODE 4 (0-80%) 35' 35' 35'

DIMENZIJE

Dolžina (mm) 3.632 3.632 3.632

Višina (mm) 1.527 1.527 1.527

Širina - brez ogledal (mm) 1.683 1.683 1.683

Širina - s preklopljenimi ogledali (mm) 1.748 1.748 1.748

Širina - z ogledali (mm) 1.900 1.900 1.900

Medosna razdalja (mm) 2.322 2.322 2.322

Prostornina prtljažnega prostora (l) 185 185 185

Prostornina prtljažnega prostora (podrta zadnja klop) (l) 550 550 550

Previs spredaj (mm) 732 732 732

Previs zadaj (mm) 577 577 577

MASE

Masa vozila pripravljenega za vožnjo z voznikom DIN (kg) 1.365 1.405 1.365

Masa vozila (kg) 1.290 1.330 1.290

Največja nosilnost (kg) vključeno z voznikom 400 400 400

ZAVORE
Spredaj

Kolutne zavore
Ø 281 x 26

Kolutne zavore
Ø 281 x 26

Kolutne zavore
Ø 281 x 26

Zadaj
Bobnaste zavore

Ø 203 x 28
Bobnaste zavore

Ø 203 x 28
Bobnaste zavore

Ø 203 x 28

VZMETENJE
Spredaj MacPherson MacPherson MacPherson

Zadaj pol-toga prema pol-toga prema pol-toga prema

KRMILJENJE

Moč
Električni servoojačevalnik

volana
Električni servoojačevalnik 

volana
Električni servoojačevalnik 

volana

Krmiljno razmerje 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1

Obračalni krog volana 2.98 2.98 2.98

Rajdni krog (m) 9,7 9,7 9,7



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 01. aprila 2021 in velja do preklica oz. do izdaje novega cenika.

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 pri 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, član skupine Emil Frey
Dunajska cesta 122, SI - 1000 Ljubljana
T: +386 1 588 34 00 • info@avto-triglav.si 
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GARANCIJA NA VISOKONAPETOSTNO BATERIJO
Za visokonapetostno litij-ionsko baterijo s kapaciteto 23,7 kWh velja garancija za obdobje 5 let ali 100.000 kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej), za 
visokonapetostno litij-ionsko baterijo z s kapaciteto 42 kWh pa velja garancija za obdobje 8 let ali 160.000 kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej). 
Visokonapetostna baterija ima omejeno trajanje delovanja. Njena kapaciteta za shranjevanje energije se zmanjšuje s časom in uporabo, kot to velja 
za vse baterije, ki jih je mogoče polniti. Količina, za katero se kapaciteta baterije zmanjša, je odvisna od zunanjih razmer (temperatura okolja itd.) ter 
pogojev uporabe, kot na primer voznih navad in načinov polnjenja visokonapetostne baterije, ki so opisani v navodilih za uporabo in vzdrževanje 
vozila. To je značilna lastnost litij-ionskih baterij in se ne šteje za okvaro, ki jo pokriva garancija.


