- OPENING EDITION CENIK VOZIL, OPREMA IN TEHNIČNI PODATKI
MODELNO LETO 2021
JUNIJ 2021

CENIK VOZIL

nivo opreme

koda za naročanje

motor

največja moč
kW (KM)

emisije
CO2 (g/km)

cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

LIFE

357.22K.2

1.0 T3 GSE

74 (100)

132-126

15.566

18.990

nivo opreme

koda za naročanje

motor

največja moč
kW (KM)

emisije
CO2 (g/km)

cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

CROSS

357.T2K.2

1.0 T3 GSE

74 (100)

132-126

17.205

20.990

nivo opreme

koda za naročanje

motor

največja moč
kW (KM)

emisije
CO2 (g/km)

cena vozila
(brez DDV)

cena vozila
(z DDV)

LIFE

357.24K.2

1.0 T3 GSE

74 (100)

133-126

16.385

19.990

Ob nakupu vozila s financiranjem pri 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 ob nakupu novega
vozila s financiranjem pri 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.
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OPIS SERIJSKE OPREME

LIFE

ESP + ASR + MSR + HBA + Hill Holder
ABS + EBD
Brez varnostnega zaklepanja
Senzor za tlak v pnevmatikah (TPMS)
Varnostna blazina za voznika
Varnostna blazina za sovoznika
Stranski varnostni blazini
Okenski varnostni blazini
Večje zavorne čeljusti (281x26)
Omejevalnik hitrosti
Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
Nastavljiv volan
Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel
Ogrevano zadnje steklo
Električni servoojačevalnik volana Dualdrive™
USB vhod spredaj in zadaj
Deljiva zadnja klop
Sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika
Voznikov sedež nastavljiv po višini
Sistem Start&Stop
12V vtičnica
Odbijači v barvi karoserije
Sistem za opozarjanje na nenamerno spremembo voznega pasu
Aktivna mreža hladilnika na sprednji maski
Sistem za nadzor hitrosti
Vzdolžna strešna nosilca (na voljo le za različico SW)
Dvojno dno v prtljažnem prostoru (na voljo le za različico SW)
Nadomestno kolo običajnih dimenzij

CROSS (dodatno k opremi Life)

Sistem zaviranja v sili (AEB)
Radarski tempomat (ACC)
LED zadnje luči
Kit estetike Cross
Sovoznikov sedež nastavljiv po višini

Sprednji meglenki
Kolutne zavore zadaj (na voljo le za različico SW)
Večje kolutne zavore zadaj (na voljo le za različico SW)
Volanski obroč in prestavna ročica v usnju
LED dnevne luči (zgornja obroba v beli barvi)
Žep na hrbtni strani sprednjega sedeža
Trije vzglavniki zadaj
Električno pomični in ogrevani zunanji vzvratni ogledali
Naslon za roko spredaj
Samodejna klimatska naprava
Tempomat
7-palčni instrumentalni barvni zaslon za voznika
Ročaji na stropu
Voznikov in sovoznikov senčnik z osvetljenim ogledalcem
Pokrova zunanjih vzvratnih ogledal v barvi karoserije
Vstavki na sprednji maski v satiniranem kromu
Uconnect™ DAB avtoradio s 7-palčnim zaslonom na dotik in USB vhodom
Ukazne tipke na volanu za upravljanje sistema Uconnect®
Zrcaljenje zaslona pametnega telefona (Apple CarPlay in Android Auto)
Paket Comfort (voznikov sedež nastavljiv v ledvenem delu, naslon za roko
zadaj, tepihi)
Paket Parking (vzvratna kamera, parkirni senzorji spredaj, parkirni
senzorji zadaj)
Paket LED (LED žarometi, samodejni vklop dolgih luči, senzor za mrak
(samodejni vklop žarometov), senzor za dež, notranje vzvratno ogledalo
s samodejno zatemnitvijo)
Lita platišča s pnevmatikami 205/55 R16

Obloge vrat v črnem vinilu
Uconnect™ DAB NAV avtoradio s 7-palčnim zaslonom na dotik in
USB vhodom
Zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo
Lita platišča Cross s pnevmatikami 215/55 R17
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OBLAZINJENJA

PLATIŠČA

LIFE

lita platišča R16
205/55 R16 (opc. 1M7)
Črna tkanina z dvojnimi šivi – opc. 645

CROSS

lita platišča R17
215/55 R17 (opc. 1M6)
Siva tkanina s črnimi vinil vstavki in dvojnimi šivi – opc. 042
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BARVE ZUNANJOSTI
PASTELNa BARVA

Bela Gelato - 249 (opc. 5CA)
Cena: 0 EUR

KOVINSKE BARVE

Črna Cinema - 718 (opc. 5CD)
Cena: 490 EUR

Modra Mediterraneo - 717 (opc. 5CE)
Cena: 490 EUR

Siva Colosseo - 695 (opc. 5DR)
Cena: 490 EUR

Navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.
Barve zunanjosti prikazujejo približen odtenek resničnega barvnega tona. Slike so simbolične.
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TEHNIČNI PODATKI
RAZLIČICA

5 VRAT

STATION WAGON

1.0 T3 GSE

1.0 T3 GSE

Število vrat

5

5

Število sedežev

5

5

Dolžina (mm)

HB: 4.368 / Cross: 4.386

4.571

Širina (mm)

HB: 1.792 / Cross: 1.802

1792

Višina (mm)

HB: 1.495 / Cross: 1.556

1.514

2.638

2.638

Širina koloteka spredaj / zadaj (mm)

1.542 / 1.543

1.542 / 1.543

Prostornina prtljažnega prostora (l)

440

550-1450

Prostornina posode za gorivo / AdBlue (l)

50 / -

50 / -

Masa vozila (kg)

1.240

1.270

Največja masa za vleko z zavoro (kg)

1.500

1.500

Nosilnost - vključno z voznikom (kg)

500

500

bencin / 3-valjni motor

bencin / 3-valjni motor

999

999

70 x 86,5

70 x 86,5

10,5 : 1

10,5 : 1

Euro 6d Final

Euro 6d Final

74 (100) pri 5.000

74 (100) pri 5.000

190 pri 1.500

190 pri 1.500

Največja hitrost (km/h)

HB: 192 / Cross: 183

191

Pospešek: 0-100 km/h (sec)

HB: 11,8 / Cross: 12,2

12

Poraba goriva – kombinirana vožnja (l/100 km)

5,5-5,7

5,5-5,8

Emisije CO2 – kombinirana vožnja (g/km)

126-132

126-133

pogon na sprednji kolesi

pogon na sprednji kolesi

5-prestav, ročni

5-prestav, ročni

Sistem Start&Stop

da

da

Obračalni krog (m)

10,9

10,9

Zavore (K-koluti, B-bobni) spredaj: Ø mm

K 281

K 281

Zavore (K-koluti, B-bobni) zadaj: Ø mm

B 228

K 251

MOTOR
DIMENZIJE IN MASE

Medosna razdalja (mm)

MOTOR
Vrsta motorja / število valjev
Prostornina motorja (cm3)
Premer / hod (mm)
Kompresijsko razmerje
Emisijski razred
Največja moč kW (KM) pri vrt./min
Največji navor (Nm) pri vrt./min
ZMOGLJIVOSTI IN PORABE

MENJALNIK
Pogon
Število prestav
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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.
Končna cena je odvisna od konfiguracije vozila. Cenik velja od: junij 2021 in velja do preklica, razprodaje zalog 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.

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 s financiranjem 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.
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.
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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