


Pandu máme rádi j iž tř i  deset i let í .

I  přes skromné rozměry nás nikdy nepřestane překvapovat, protože žádné j iné auto není tak jednoduché

k ovládání,  funkční a  inovat ivní  zároveň. A nyní je ještě sty lovějš í  a doslova prošpikované působivými funkcemi.

To je nová Panda: s imply more - jednoduše víc.
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V čem spočívá 
rozdíl mezi
osobností 
a imitací 

Panda je nenapodobitelná, protože vždy byla automobi lem, 

u kterého podstata určuje, jaký bude design. 

Právě proto je tak jedinečná: je j í  exter iér odráží

samotného ducha vozidla.

Funkci,  cel istvost, intel igenci a svobodu. 

Panda, nyní i  ve verzi  4x4 nebo CNG, svým jedinečným 

stylem stále vyjadřuje touhu myslet mimo zaběhnutá 

pravidla, myslet nekonvenčně.

Panda. Simply More.

designsimply
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Sof ist ikovaný a  jedinečný – jak je ostatně pro i ta lský design 

typické.  Atrakt ivn í  vzh led Pandy je za ložen na  jemných, a le 

přesto výrazných a odvážných l in i ích.  Vytvář í  nezaměnite lný 

sty l ,  jehož smyslem je př inášet radost a potěšení . 

Váš pohled upoutá usměvavá př íď.  Oko pak zá l ibně pokračuje 

k zádi  se zvýšenými b loky světe l  propůjčuj íc ími  vozu 

aerodynamický vzhled. Zastav í  se u bočních část í  karoser ie 

a u  t řet ího okénka se zaoblenými rohy,  které vytvář í  dojem 

nepřerušené prosklené plochy.
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Inter iér  Pandy zachovává dokonale navržené tvary,  rozměry a proporce je j ího 

exter iéru.  Je krásná uvni t ř  i  navenek. 

Skutečně, na Pandě je rozkošné úplně vše.  Př íst ro jová deska v barevném rámu 

s prostornou odkládací  schránkou, řadic í  páka umístěná v prakt ické výšce

i  všechny dalš í  drobné deta i ly,  které budete s potěšením objevovat i  používat . 

Např ík lad novou ruční  brzdu ve tvaru počí tačové myši .



Co znamená 
zamilovat se 
do podstaty 

Nastupte s i  do Pandy a z j is těte,  co promění  zami lování  se 

na první  pohled ve skutečnou a věčnou lásku. Kval i ta.

Je to cosi  hmatate lného, co vychází  z   různých fáz í  návrhu 

designu a konstrukce voz id la:  vysoce odolné mater iá ly, 

akust ický komfort ,  per fektn í  zpracování .  Jak prosté:  každý prvek 

je navržen tak,  aby vám poskyt l  to ne j lepš í .

Panda. Simply More.

qualitysimply
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Takto pokroči lý  vůz mohl  být  vyroben jen v  I tá l i i .

Opravdu. Automobi lový závod Pomigl iano d’Arco v Neapol i  je  moderní , 

rozv inutý a efekt ivn í  průmyslový komplex,  který poskytu je vynika j íc í 

technologické a organizační  zázemí.  Je vybaven nejnovějš ími  systémy, 

které jsou nejmodernějš í  ne jen v  rámci  koncernu F iat ,  a le patř í  k   těm 

nej lepším a nejvyspěle jš ím na celém světě.
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Každý deta i l  Pandy je navržen tak,  aby by lo dosaženo dokonalého spojení 

sty lu a  funkčnost i . 

Panda je tedy nejen krásná, a le také proměňuje každou j ízdu v poži tek.

Např ík lad opěradla sedadel  zdobí  mot iv  čtverců se zaoblenými rohy,  který 

kromě dekorat ivn í  funkce za j išťu je i   lepš í  prodyšnost.
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Co promění 
myšlenku
ve skutek

Ať už s Pandou podniknete cokol iv,  vždy vás os ln í

svou důmyslnost í . 

Je j í  tvoř ivý duch osvobodí  ten váš:  var iabi ln í  prostory, 

odkládací  př ihrádky,  ov ládací  prvky na volantu… 

Vše máte po ruce, ov ládání  je  pohodlné a prakt ické, 

jednoduše geniá ln í .  Funkční  des ign Pandy není  pouhým 

řešením problémů, je k l íčem k nekonečným možnostem.

Panda. Simply More.

geniussimply
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Nejvšestrannější Panda v histori i . 

Různé možnosti uspořádání sedadel vyhoví každému požadavku: zadní 

jednoduché opěradlo je sklopné samostatně nebo lze opěradla sklopit

v poměru 60/40 nebo 50/50. Lze sklopit i  sedadlo spolujezdce 

do vodorovné polohy a prodloužit tak ještě více zavazadlový prostor nebo 

vytvořit pohovku pro pasažéra sedícího na zadním sedadle. 

Panda nezná hranice: sklopením sedadel a vložením Cargo Boxu se vytvoří 

dokonale rovná plocha, na které můžete přepravovat, co jen chcete. 



Vyrazíte-li na cesty s novou navigací Blue&Me TomTom 2 LIVE,vaše svoboda bude neomezená.Pouhým dotykem na displeji navigace nebo hlasovým příkazem můžete 
prostřednictvím technologie Bluetooth® ovládat váš mobilní telefon, 

rychleji dosáhnout vašeho cíle nebo poslouchat vaši oblíbenou hudbu. 
Vše dokonale připraveno pro vaše bezpečné cestování.

Zařízení v sobě spojuje výhody informačně-zábavného systému a je 
integrované a propojené s funkcemi přenosné navigace nové generace.
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Žádný terén není tak těžký, aby jím Panda 4x4 neprojela. 

Se šarmem jí vlastním je vždy připravena přijmout jakoukoli 

výzvu. Brilantně a navíc z vesela zdolává každou cestu 

bez ohledu na její stav. Panda 4x4 je přirozeně troufalá 

a od přírody má vzácný talent: přeměnit každou překážku 

na cestách na příležitost k zábavě.

Panda. Simply More.

everywheresimply

Jak zdolat 
jakoukoli 
překážku  
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everywhere
4x4

Díky automatickému pohonu na všechna kola Pandu žádná 

překážka nezastaví. Za volantem vás to bude skutečně bavit. 

Hmotnost a rozměry tohoto nejkompaktnějšího pětimístného 

off-roadu na trhu zaručují jeho úžasnou hbitost. Možná je to dáno 

zvýšeným podvozkem, možná zesílenými předními a zadními 

nárazníky nebo blatníky s plastovými l ištami či vysokou boční 

ochrannou lištou. Již na první pohled je jasné, že Panda 4x4 

je řádně vybavena, aby vám pomohla zdolávat jakýkoli terén.
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Panda miluje l idi i životní prostředí. 

A proto posláním Pandy je oboje chránit. Všechna její 

bezpečnostní zařízení slouží k zajištění vaší bezpečnosti

při j ízdě. Motor a šetrné technologie zároveň snižují spotřebu 

paliva a množství vyprodukovaných emisí. Panda tak ve svém

dokonalém stylu dává najevo, jak moc jí na obojím záleží.

Panda. Simply More.

respectsimply

Která
z předností
je ta největší



Panda je poct ivý vůz:  mi lu je ž ivotn í  prostředí  a  ráda to dává najevo. 

Právě proto nabíz í  šká lu nanejvýš efekt ivn ích motorů s n ízkou spotřebou, 

které jsou ohleduplné vůči  ž ivotn ímu prostředí .  Od ž ivého motoru 1.2 F i re 

přes 1.3 Mult iJet  I I  16v až po šampiona v  této řadě co do ekologičnost i 

a efekt iv i ty  nákladů: revoluční  motor TwinAir  Turbo, který vyhrá l  prest ižn í 

cenu Motor roku 2011 pro svou schopnost sn íž i t  spotřebu pohonných 

hmot a  tvorbu emis í  až o 30 %, aniž by se ř id ič musel  vzdát radost i 

a vzrušení  za volantem.

1.2 FIRE 69 K
(Pop/Easy)

Zdvihový objem: 1242 cm3

Emisní norma: Euro 5
Nejvyšší výkon: 51 kW (69 k) při 5500 ot./min
Nejvyšší točivý moment: 102 Nm (10.4 kgm) při 3000 ot./min  
Maximální rychlost: 164 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 14.2 s 
Spotřeba (Směrnice 2004/3/EC) (l/100 km): město/mimo město/
 kombinovaná: 6.7 / 4.3 / 5.2
Emise CO2 (kombinovaný provoz): 120 g/km

1.3 MULTIJET II 16V 75 K
(Easy)

Zdvihový objem: 1248 cm3

Emisní norma: Euro 5
Nejvyšší výkon: 55 kW (75 k) při 4000 ot./min
Nejvyšší točivý moment: 190 Nm (19.4 kgm) při 1500 ot./min  
Maximální rychlost: 168 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 12.8 s 
Spotřeba (Směrnice 2004/3/EC) (l/100 km): město/mimo město/
 kombinovaná: 4.7 / 3.5 / 3.9
Emise CO2 (kombinovaný provoz): 104 g/km

0.9 TWINAIR TURBO 85 K MTA
(Easy)

Zdvihový objem: 875 cm3

Emisní norma: Euro 5
Nejvyšší výkon: 62.5-57* kW (85-77.5* k) při 5500 ot./min
Nejvyšší točivý moment: 145-100* Nm (14.8-10.2* kgm) při 1900-2000* ot./min
Maximální rychlost: 177 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 11.5 s
Spotřeba (Směrnice 2004/3/EC) (l/100 km): město/mimo město/
 kombinovaná: 4.8 / 3.7 / 4.1
Emise CO2 (kombinovaný provoz): 95 g/km

* Hodnota odpovídá provozu v režimu ECO

0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER 80 K
Zdvihový objem: 875 cm3

Emisní norma: Euro 5
Nejvyšší výkon: 59 kW (80 k) při 5500 ot./min (CNG)
 63 kW (85 k) při 5500 ot./min (benzin)
Nejvyšší točivý moment: 140 Nm (14,3 kgm) při 2500 ot./min (CNG)
 145 Nm (14,8 kgm) při 1900 ot./min (benzin)
Maximální rychlost: 168 km/h (CNG) - 170 km/h (benzin)
Zrychlení 0-100 km/h: 12,8 s (CNG) - 12 s (benzin)
Spotřeba (Směrnice 2004/3/ES): město/mimo město/kombinovaná 
 4,0 / 2,6 / 3,1 (CNG kg/100 km)
 5,8 / 3,9 / 4,6 (benzin l/100 km)
Emise CO2 (kombinovaný provoz): 86 g/km (CNG), 107 g/km (benzin)

1.2 EASYPOWER LPG
Zdvihový objem: 1242 cm3

Emistní norma: Euro 5
Nejvyšší výkon: 51 kW (69 k) při 5500 ot./min
Nejvyšší točivý moment: 102 Nm (10,4 kgm) při 3000 ot./min
Maximální rychlost: 164 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 14,2 s
Spotřeba (Směrnice 2004/3/ES) (l/100 km): město/mimo město/
 kombinovaná 7,1 / 6,3 / 6,6 (LPG), 
                     6,7 / 4,3 / 5,2 (benzín)
Emise CO2 (kombinovaný provoz): 107 g/km (LPG), 120 g/km (benzin)
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V zájmu snížení  spotřeby pal iva a zároveň produkce škodl iv in nabíz í 

Panda jednoduchá a efekt ivn í  řešení .  Např ík lad systém Start&Stop, 

který vypne motor,  jakmi le zastav í te na kř ižovatce nebo v hustém 

provozu, a spust í  je j  okamžitě,  jakmi le se chcete roz jet . 

Musíme na to j í t  chytře a inovat ivně,  abychom ušetř i l i 

a  zároveň ochráni l i  ž ivotn í  prostředí .  Proto s i  u Pandy 

můžete zvol i t  jednu z nejvyspěle jš ích motor izací : 

1.2 EasyPower o výkonu 69 k (LPG/benzin)  nebo 

0.9 TwinAir  Turbo Natura l  Power o výkonu 80 k (CNG/benzin) 

-  prvn í  dvouválcový motor s turbokompresorem na CNG pohon 

na světě,  který se pyšní  sn íženou spotřebou a emisemi, 

a to aniž byste se zřek l i  skvělého výkonu.

Dualogic™ je robot izovaná převodovka nové generace, 

která zaručuje komfort  a zábavu př i  ř ízení  a zároveň snižu je spotřebu 

a emise.  Podle nálady s i  zvol te automat ický rež im pro pohodlné ř ízení 

ve městě č i  na d louhých cestách, nebo naopak sekvenční  rež im pro 

zábavné řazení  s min imáln í  námahou.

eco:Dr ive je váš osobní  t renér,  který h ledí  na ž ivotn í  prostředí

a který je vám vždy k s lužbám. 

Stačí  zaznamenat j ízdní  data na USB jednotku př ipojenou do rozhraní 

Blue&Me™ a stáhnout je do počí tače pro deta i ln í  analýzu vašeho 

j ízdního sty lu.  Z ískáte tak konkrétn í ,  personal izované t ipy,  jak sn íž i t 

spotřebu pohonných hmot i  emise. 



S Pandou vždy zažijete nějaká

překvapení – avšak jen ta příjemná. 

Standardní výbava obsahuje 4 airbagy, ABS 

s brzdovým asistentem, přední hlavové opěrky 

se systémem ochrany před úrazem krční 

páteře, zadní bezpečnostní pásy s dvojitým 

předpínačem a úchyty ISOFIX.

V rámci volitelné výbavy je pak k dispozici 

elektronický systém kontroly stability s funkcí 

Hill Holder, která řidiči usnadňuje rozjezd

do kopce.

S Pandou je to navíc zábava. 

Jezdíte s ní bez starostí, protože dobře ví, 

kdy má zabrzdit. Inovativní asistenční systém 

City Brake Control umí rozeznat překážky před 

vozidlem a automaticky brzdí, pokud řidič 

nereaguje sám. Na základě analýzy parametrů, 

jako je poloha překážek, rychlost ostatních 

vozidel, úhel natočení kol nebo tlak na plynový 

pedál systém zasáhne tak, že k nárazu nedojde 

vůbec nebo s co nejmenšími následky.
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Co je třeba 
k dosažení 
originality

Panda. Simply More. 

creativitysimply

Panda by la vždy autem, které dává volný průchod vaš í  představ ivost i . 

Bavte se výběrem barev,  vybavení ,  ind iv idual izovaných bal íčků a dalš ích doplňků

a vytvořte s i  automobi l  ste jně jedinečný a neopakovate lný,  jako jste vy sami. 

Možnost i  kombinací  jsou nekonečné. Můžete se rozhodnout pro prakt ickou

základní  verz i  Pop, navrženou pro ty,  jež upřednostňuj í  krásu jednoduchost i .  Nebo se 

rozmazlete výbavou Easy skýta j íc í  š i rokou škálu barev,  vzorů a vol i te lných doplňků,

která sto j í  př ine jmenším za prozkoumání .  Pokud jste a le typ č lověka, který chce vždy 

to nej lepš í ,  Panda ve výbavě Lounge je právě pro vás.  Je to kombinace jedinečného sty lu 

a dokonalé funkčnost i .  Chcete nav íc vyraz i t  do terénu mimo asfa l tový povrch? 

4×4 je vaš ím ideáln ím společníkem. Volba je jen na vás.
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POP Hlavní prvky standardní výbavy

Styl
Nárazníky v barvě karoserie

Funkční prvky
4 airbagy (řidič, spolujezdec, okenní 
airbagy), elektrický posilovač řízení 
Dualdrive™, elektricky ovládaná okna 
vpředu, centrální zamykání, příprava 
pro rádio, aktivní opěrky hlavy vpředu, 
zadní hlavové opěrky

EASY Hlavní prvky standardní výbavy
Výbava Pop plus:

Styl
Střešní ližiny, specifi cké kryty kol

Funkční prvky  
Manuální klimatizace, dálkové ovládání 
centrálního zamykání, dělené sedadlo 
40/60 (5 míst), zpětná zrcátka v barvě 
karoserie

PAKET KOMFORT: dva výškově nastavitelné pásy vpředu + 2 stropní madla vzadu

+ stropní schránka na brýle u řidičePAKET STYLE: mlhovky, kola z lehkých slitinPAKET TECHNO: ovládání na volantu, Blue&Me, příprava pro přenosnou navigaci

PAKET SOUND: ovládání na volantu, Blue&Me, rádio s CD/MP3
PAKET FLEX I: sklopné sedadlo spolujezdce, příprava na kapsu, posuvné zadní sedadlo,

síť, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zapalovač+popelník, paket Komfort

PAKET FLEX II: zadní dělené a sklopné sedadlo 40/60, cargo box, 3 pásy vzadu,

sklopné sedadlo spolujezdce, příprava na kapsu, výškově nastavitelné sedadlo řidiče,

zapalovač+popelník, paket KomfortPAKET SAFETY: ESP, parkovací senzory, LSCM

LOUNGE Hlavní prvky standardní 
výbavy
Výbava Easy plus:

Styl
Kryty vnějších zpětných zrcátek 
a kliky dveří v barvě karoserie, 
ochranné boční lišty

Funkční prvky  
Elektricky ovládaná vnější zpětná 
zrcátka, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, rádio s CD a MP3, paket Komfort

4×4 Hlavní prvky standardní výbavy
Výbava Lounge plus:

Styl
Přední a zadní nárazník s vložkami ve 
stříbrné barvě, ochranné boční lišty 
a boční prahové nástavce, 15’ leštěná 
litá kola

Funkční prvky  
Pohon 4×4, elektronická kontrola stability 
ESC, elektronická uzávěra diferenciálu 
ELD, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, 
senzor na měření venkovní teploty



289  Červená Superbo - pastelová extrasérie223 Bílá Sincero - pastelová

601 Černá Darkwave - pastelová extrasérie

147 Červená Geranio - metalická

715 Béžová Caffelatte - pastelová extrasérie 184 Fialová Profumato - metalická

403 Tyrkysová Sognante - pastelová extrasérie

833 Hnědá Avvolgente - pastelová extrasérie

565 Šedá Allegro  - metalická

567/A Modrá Dipintodiblu - metalická 516/A Oranžová Sicilia - pastelová extrasérie

374/C Zelená Toscana - metalická
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4x4LOUNGEPOP EASYBARVY PANDA

EASY

181  Látka Rubik
tmavě šedá / béžová

183  Látka Rubik
tmavě šedá / béžová

125  Tessuto Rubik 
Rosso / Grigio Scuro

kód 107 181 183 125 376 310 351 381 319 219 205 293 253

Palubní deska antracitová slonovinová šedá šedá slonovinová šedá šedá červená modrá šedá slonovinová šedá zelená

Interiér Látka Tricot
tmavě šedá/ 

červená

Látka Rubik
tmavě šedá/ 

béžová

Látka Rubik
tmavě šedá/ 

béžová

Látka Rubik
červená/ 

tmavě šedá

Látka Rubik
tmavě šedá/ 

béžová

Látka Rubik
tmavě šedá/ 

béžová

Látka Rubik
červená/ 

tmavě šedá

Látka Rubik
červená/ 

tmavě šedá

Látka Rubik
tmavě šedá/ 

modrá

Látka Risico
tmavě šedá/

hnědá

Látka Risico
béžová/

tmavě šedá

Látka Risico
béžová/

tmavě šedá

Látka Risico
béžová/
zelená

PASTELOVÉ BARVY

5CA Bílá Sincero 223 � � � � � � � � �

5B2 Červená Superbo 289 � � � � � �

5CG Tyrkysová Sognante 403 � � � �

5CK Oranžová Sicilia 516 � �

5CJ Černá Darkwave 601 � � � � � � � �

5CB Béžová Caffelatte 715 � � � � � �

5CF Hnědá Avvolgente 833 � � � � � �

METALICKÉ BARVY

5DP Červená Geranio 147 � � � �

5CC Šedá Allegro 565 � � � � � � � � �

5CD Fialová Profumato 184 � � � �

5DN Modrá Dipintodiblu 567 � � �

5CE Zelená Toscana 374 � �

107  Látka Tricot
tmavě šedá / červená

POP

351  Látka Rubik
 červená / tmavě šedá 

381  Látka Rubik
 červená / tmavě šedá 

376  Látka Rubik
 tmavě šedá / béžová

310  Látka Rubik
 tmavě šedá / béžová

319  Látka Rubik
 tmavě šedá / modrá

LOUNGE

219  Látka Risico
 tmavě šedá / hnědá

4x4

205  Látka Risico
 béžová  / tmavě šedá

293  Látka Risico
 béžová  / tmavě šedá

253  Látka Risico
 béžová / zelená



Věšák na šaty připevněný k opěrce hlavy

Jedinečnost je otázkou deta i lů.

Právě proto vám Panda nabíz í  š i rokou 

řadu doplňků, kterými s i  můžete zdokonal i t 

a podle vaš ich představ uprav i t  voz id lo. 

Prozkoumejte je všechny a vyberte s i  ty, 

které vyhovuj í  právě vám.

Polep - písmenka

Kryty klíčů

Polep - čtverce

Znak Panda

Odkládací kapsa na zadní straně opěradla

Personalizujte si svoji Pandu prostřednictvím 
15palcových kol z lehkých slitin s diamantově 
antracitovým zpracováním nebo originálními 
polepy.
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MOTOR

Počet válců, uspořádání 4, v řadě 2, v řadě 2, v řadě 4, v řadě 4, v řadě

Vrtání x zdvih (mm) 70,8 x 78,9 80,5 x 86 80,5 x 86 69,6 x 82 69,6 x 82

Objem válců (cm3) 1242 875 875 1248 1248

Úroveň emisí Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Kompresní poměr 11,1 : 1 10 : 1 10 : 1 10 : 1 16,8 : 1

Max. výkon v kW (k) při ot/min 51 (69) 5500
63 (85) 
5500

59 (85) 
5500

62,5 (85) 
5500

57 (77,5) 
55001 55 (75) 4000 55 (75) 4000

Maximální točivý moment v Nm při ot/min 102 (10,4) 3000
145 (14,8) 

1900
140 (14,3) 

2500
145 (14,8) 

1900
100 (10,2) 

20001) 190 (19,4) 1500 190 (19,4) 1500

Rozvody

OHC s ozubeným 
řemenem

a hrníčkovými zdvihátky 
a mechanickým 

vymezováním vůle

OHC s řetězem, plně 
variabilní profi l zdvihu sacího 

ventilu, výfukový ventil
s neproměnným 
profi lem zdvihu

OHC s řetězem, plně 
variabilní profi l zdvihu sacího 

ventilu, výfukový ventil
s neproměnným 
profi lem zdvihu

DOHC s řetězem, 
vahadla s rolnou
a hydraulickým 

vymezováním vůle

DOHC s řetězem, 
vahadla s rolnou
a hydraulickým 

vymezováním vůle

ŘÍZENÍ

Typ                                              hřebenové řízení s elektrickým posilovačem Dualdrive™

Poháněná náprava přední přední přední přední přední

Převodovka: počet přev. stupňů 5 + zpátečka 5 + zpátečka Dualogic™ 5 + zpátečka 5 + zpátečka

Poloměr otáčení (m) 9,3 9,7 9,3 9,3 9,3

PODVOZEK

Zavěšení kol vpředu                                                 nezávislé zavěšení předních kol McPherson

Zavěšení kol vzadu                                                 vlečená ramena s torzní příčkou

Brzdy přední Kotoučové D257 x 12 Kotoučové D257 x 22 
(ventilované)

Kotoučové D257 x 22 
(ventilované)

Kotoučové D257 x 22 
(ventilované)

Kotoučové D257 x 22 
(ventilované)

Brzdy zadní Bubnové T 203 Bubnové T 203 Bubnové T 203 Bubnové T 203 Bubnové T 203

Pneumatiky 175/65 R14 82T - 185/55 
R15 82T*

175/65 R15 84T 175/65 R14 82T - 185/55 
R15 82T*

175/65 R14 82T - 185/55 
R15 82T*

175/65 R14 82T - 185/55 
R15 82T*

KAROSERIE

Rozvor náprav (mm) 2300 2300 2300 2300 2300

Rozvor náprav (mm) 1409 / 1407 1414 / 1408 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407

Délka / šířka / výška (mm) 3653 / 1643 (1882)2) / 1551 3653 / 1643 (1882)2) / 1605 3653 / 1643 (1882)2) / 1551 3653 / 1643 (1882)2) / 1551 3653 / 1643 (1882)2) / 1551

Objem zavazadlového prostoru (l) min / max 225 (260)3) / 870 200 225 (260)3) / 870 225 (260)3) / 870 225 (260)3) / 870

Pohotovostní hmotnost (kg) 940 1080 975 1035 1035

Maximální hmotnost bržděného /
nebržděného přívěsu (kg)

800 / 400 - 800 / 400 800 / 400 900 / 400

VÝKON A SPOTŘEBA

Objem palivové nádrže (l) 37 35 37 37 35

Maximální rychlost (km/h) 164 170 177 168 168

Zrychlení (s): 0–100 km/h 14,2 12,8 11,5 12,8 12,8

Spotřeba město 6,7 5,8 4,8 4,7 4,7

Spotřeba mimo město 4,3 3,9 3,7 3,5 3,5

Spotřeba kombinovamá 5,2 4,6 4,1 3,9 3,9

Emise CO2 (g/km) 120 107 95 104 104

* nelze použít sněhové řetězy    1) při režimu ECO   2) včetně zrcátek   3) při posuvných sedadlech

0.9 TwinAir Turbo 85 k 
Start&Stop

0.9 TwinAir Turbo 80 k 
Natural Power1.2 Fire 69 k 1.3 MultiJet 16v 75 k 

Start&StopMOTORIZACE 1.3 MultiJet 16v 75 k 
Start&Stop 4x4



www.fiat.cz

            fb.com/fiatczech

Záruky a servis
2 roky celková záruka, asistenční služba první dva roky bezplatně, 8 let záruka na  prorezivění karoserie, 3 roky 
na  lak. Dvouletá celková záruka není omezená počtem najetých kilometrů. U  každého vozu Fiat zakoupeného
u  oficiálního prodejce lze využívat službu Fiat Assistance 24 hodin denně v  celé Evropě první dva roky bezplatně. 
Pomoc v případě poruchy: bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného servisu, zabezpečení návratu cestujících nebo 
pokračování v  cestě, přenocování v  hotelu, poskytnutí náhradního vozidla, doručení opraveného vozidla. Bezplatný 
odtah do nejbližšího autorizovaného servisu v případě nehody. Navštivte oficiálního prodejce značky Fiat a vyberte si 
model s vybavením podle svých potřeb. Prodejce vám ochotně poradí a předvede všechny modely.

Věrnost se vyplácí
Vyberte si ze široké nabídky poprodejních služeb Fiat. Využijte například možnost rozšířit si dvouletou záruku vašeho 
vozidla nebo si výhodně předplaťte jeho pravidelné prohlídky. 
Více na www.vernostsevyplaci.cz.

Údaje uvedené v tomto katalogu mají 
pouze informativní charakter. Výbava 
jednotlivých modelů a příslušné doplňky 
se mohou lišit na základě specifi ckých 
požadavků trhu či právních norem. 
Fiat si vyhrazuje právo změn uvedených 
modelů z technických nebo obchodních 
důvodů bez předchozího upozornění.

Vytištěno: 03/2013

Načtěte tento kód čtečkou Qr kódů ve svém chytrém telefonu a nastupte do Pandy.




