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PŘEPRAVA VE VELKÉM STYLU
S Fiatem Scudo poznáte rozdíl mezi prací a prací ve stylu. Spolehlivý, mrštný a silný. Fiat Scudo je 

Vaší nejlepší vizitkou, pokud si přejete překročit hranice výkonnosti a elegance. Jeho příď vyzařuje 

modernost a dynamiku díky inovativnímu designu světlometů, elegantní linii kapoty a obepnutému 

nárazníku, který dělá vůz robustní, silný a velmi kvalitní. Po stranách vozu umocní hluboké prolisy délku 

vozidla a zvýrazní jeho kompaktnost a pevnost. U provedení pro přepravu osob prosvětlují rozlehlé 

skleněné plochy zalícované do karoserie celý interiér vozidla a vytvářejí plynulou, dynamickou linii. 

Záď vozu se pyšní hranatými liniemi a poskytuje jak dostatek místa pro přepravu zboží, tak i  vysoký 

komfort pro cestující.



Do příplatkového vybavení patří satelitní 

navigace.

Chladicí box v úložném prostoru 

(u provedení s klimatizací).
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UVOLNĚTE SE.  JSTE PŘECE V  PRÁCI.
Pokud Váš pracovní den začíná ještě před úsvitem, doporučujeme Vám zahájit jej v pohodlí Fiatu 

Scudo. Pozice řidiče byla navržena tak, aby poskytla maximální pohodlí na palubě vozu s ergonomicky 

tvarovanou sedačkou s nastavením úhlu a výšky, hloubkově a výškově nastavitelným volantem, řadicí 

pákou na středové konzole a snadno čitelnými palubními přístroji. Četné doplňky zvyšují komfort Vaší 

cesty: parkovací čidla, elektricky nastavitelná sklopná vnější zpětná zrcátka, tempomat, omezovač 

rychlosti, čidla, která zapnou za soumraku přední světlomety či sepnou stěrače, když prší. Telefonování 

je snadné díky Bluetooth® hands-free systému ve Vašem Fiatu Scudo – telefon lze ovládat pomocí tlačítek 

na volantu a audiosystému. Telefonní čísla a SMS zprávy můžete číst na multifunkčním displeji na palubní 

desce. Kromě data, času, venkovní teploty a funkcí autorádia se na displeji zobrazují také informace 

o Vaší jízdě uložené v palubním počítači.



Palubní přístroje jsou snadno čitelné díky 

přehlednému rozdělení do tří číselníků 

a černému grafickému podkladu.

Výsuvný držák na nápoje umístěný v palubní 

desce na straně řidiče.

Stropní úložný prostor je rozdělen na tři 

prostorné otevřené přihrádky.

Pěti- nebo šestistupňová převodovka 

v závislosti na verzi motoru a řadicí páka 

na středové konzole.

Kabinu lze vybavit dvěma samostatnými sedačkami nebo sedačkou řidiče a dvoumístnou lavicí pro 

spolucestující. U druhé varianty je možné prostřední opěradlo využít jako praktický psací stolek.
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PROFESIONÁL,  KTERÝ SE 
O VŠE POSTARÁ

Skříňová či prosklená dodávka s krátkým nebo dlouhým rozvorem, dvěma vnitřními délkami, vysokým 

nebo nízkým stropem, zavazadlovým prostorem 5, 6 nebo 7 m3, 2- nebo 3místnou konfigurací kabiny, 

mechanickým nebo pneumatickým zavěšením, posuvnými bočními nebo zadními výklopnými dveřmi… 

Bezpočet konfigurací a možností, jak si vůz přizpůsobit, dokazuje, že je Fiat Scudo velmi univerzální 

vozidlo. Ať jsou Vaše profesní potřeby jakékoli, z řady dodávek Scudo si jistě vyberete tu, která splní 

všechny Vaše požadavky.



Kontrolka pneumatického zavěšení, 

které umožňuje zvýšit a snížit 

nákladovou hranu, se nachází 

na pravém zadním sloupku 

nákladového prostoru.

Samonivelační pneumatické zavěšení nabízí 

maximální pohodlí pro všechny cestující 

a zvyšuje stabilitu vozidla, a to i s asymetricky 

uloženým nákladem.
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PŘEPRAVA BEZ OMEZENÍ
Nakládka i vykládka zboží je u Fiatu Scudo snadná mimo jiné i díky nízko položené nákladové hraně 

a zadnímu inteligentnímu pneumatickému zavěšení (na objednávku). Umožňuje snadnou manipulaci jak 

s kartony či jinými obaly, tak s paletami. Pomocí ovladače na sloupku v nákladovém prostoru lze při 

zastavení vozidla snížit světlou výšku stojícího vozidla o dalších 5 cm, čímž se dostane na pouhých 

495 mm od země.



Rozměry 
nákladového 
prostoru (v mm)

 

 Krátký rozvor, Dlouhý rozvor, 
 standardní standardní Maxi
 výška stropu výška stropu 

Výška nákladového prostoru 1449 1449 1750

Šířka nákladového prostoru 1600 1600 1600

Délka nákladového prostoru 2254 2584 2584

Šířka mezi podběhy 1245 1245 1245

Výška nákl. hrany bez zatížení 
od 562 do 604 s mechanickým odpružením,

 od 490 do 500 se vzduchovým odpružením

Boční posuvné dveře  924 × 1293 924 × 1293 924 × 1301
(šířka × výška)

Zadní dveře (šířka × výška) 1237 × 1272 1237 × 1272 1237 × 1630

1200 kg

5-6-7 m
3

Objem nákladového prostoru

Nosnost až

1312

SCUDO VAN. 
ZVYKNĚTE SI  NA VĚTŠÍ  OBJEM 

ZAKÁZEK.

S nákladovým prostorem o objemu 5 m3 u provedení s krátkým rozvorem, 6 m3 s dlouhým rozvorem 

a 7 m3 u verze Maxi s dlouhým rozvorem a vysokým stropem je Scudo jasnou volbou z hlediska 

nákladových kapacit. Užitečná nosnost včetně řidiče je v rozmezí 1000 až 1200 kg. Nákladový pros-

tor je vybaven osmi úchyty pro upevnění nákladu a je přístupný jak posuvnými bočními dveřmi, tak 

zadními křídlovými dveřmi, které jsou panelové nebo prosklené a vždy v plné výšce. Při otevřených 

dveřích můžete pro nakládku a vykládku zboží využít každý centimetr výšky nákladového prostoru od 

podlahy až po střechu. Křídla se dají rozevřít do úhlu 90° nebo 180°. Na objednávku lze provedení 

s nízkou střechou dodat i se zadními výklopnými dveřmi s vyhřívaným oknem se stěračem.
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Scudo Combi. 
VÍTEJTE NA PALUBĚ KOMFORTU.

Pohodlná nakládka, pohodlná jízda. Spolu s pohodlím a stylem nabízí Scudo Combi též svou tvář 

prosvětleného přepravního prostředku. Z řady vozidel Scudo Combi si vyberete to, které bude nejvíce 

v  souladu s Vašimi potřebami. Na výběr jsou bezkonkurenčně všestranné vozy s dlouhým i krátkým 

rozvorem. Potřebujete-li dostatek prostoru pro zboží, vyberte si verzi s 5/6 místy, která Vám zajistí roz-

měrný nákladový prostor. Pokud potřebujete více míst k sezení, řešením je Scudo Combi s 8/9 místy 

spojující pohodlí pro cestující a objemný nákladový prostor. Modulární konfigurace sedadel (která lze 

sklopit, dvakrát přeložit či vyjmout) umožňuje zorganizovat vnitřek vozidla tak, že získáte prostor šitý 

na míru Vašim potřebám.
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NEJEN PRO RODINU, 
ALE I  PRO VÝZNAMNÉ HOSTY

Uvažujete, zda může být Scudo stylovým MPV? Odpovědí je Fiat Scudo Panorama – pohodlný, ideální 

pro velké rodiny, pro volný čas a pro ty nejnáročnější dopravní služby, jako je kyvadlová doprava pro 

hotely a turistická centra. Verze Scudo Panorama s dlouhým rozvorem je vybavena 5,8 m2 prosklené 

plochy s  vynikajícím výhledem z vozu jak pro řidiče, tak pro pasažéry v druhé a třetí řadě. Zadní 

sedadla jsou o něco vyšší, aby měli cestující na těchto místech stejný výhled jako pasažéři sedící 

vpředu. V interiéru jsou použity vysoce kvalitní materiály a podlaha je potažena odolným kobercem.

Naštěstí existuje volný čas a k tomu i Fiat Scudo Panorama Family. Je odpovědí na všechny 

požadavky na prostor, pohodlí a bezpečnost rodiny, skupiny přátel nebo sportovních nadšenců. 

Scudo je možné přizpůsobit výběrem konfigurace s 5/6 nebo 8/9 místy.

Pro absolutní pohodlí může být vybaven automatickou klimatizací a navíc také klimatizací v zadní 

části. Ještě větší rafinovanost a prvotřídní zpracování jsou spojeny s  modelem Scudo Panorama 

Executive, vyladěným v každém detailu, včetně koženého volantu a řadicí páky, CD a MP3 přehrávače, 

dešťových a světelných čidel nebo automatické dvouzónové klimatizace. Ta nejlepší nejlepší vizitka 

pro hotely, letecké společnosti či firmy, které chtějí dát najevo svou představu o efektivitě a eleganci.



Scudo Combi nabízí verze s 5/6 nebo 8/9 

pohodlnými sedačkami se stylovým 

a atraktivním čalouněním.

8/9 os. 327/770 dm
3

Objem nákladového prostoru*

* Do výšky odkládací poličky.

Počet sedadel

5/6 - 8/9Scudo Combi a Panorama jsou k dispozici s krátkým nebo dlouhým rozvorem, s 5/6 nebo 8/9 místy. 

Druhou a třetí řadu sedadel je možné sklopit, nadvakrát přeložit nebo vyjmout podle potřeby a vytvořit 

tak místo pro jakékoli množství zavazadel. Druhá a třetí řada sedadel je vybavena čalouněnými 

opěrkami hlavy a tříbodovými bezpečnostními pásy. Boční sedadla umožňují díky úchytům Isofix 

upevnění dětské sedačky. Odkládací přihrádky ve dveřích a pod předními sedadly, držáky na nápoje 

na přístrojové desce a na bočních stěnách, držák na lahev či síťky na menší předměty na zadní straně 

sedadel – to vše přispívá k dojmu vysoce kultivovaného interiéru koncipovaného tak, aby umožnil všem 

pasažérům cestovat ve vysokém komfortu.
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U stropu má Scudo Panorama dvě 

prostorné přihrádky na drobnosti 

se zaklápěním.



165 MultiJet Power

Obsah: 1997 cm3

Max. výkon: 120 kW (163 k) při 3750 ot./min

Max. točivý moment: 340 Nm (34,7 kgm) 

při 2000 ot./min

Elektronicky řízené přímé vstřikování typu 

MultiJet Common Rail s turbodmychadlem 

s variabilní geometrií lopatek a mezichladičem

EURO 5

6rychlostní převodovka

130 MultiJet

Obsah: 1997 cm3

Max. výkon: 94 kW (128 k) při 4000 ot./min

Max. točivý moment: 320 Nm (32,6 kgm) 

při 2000 ot./min

Elektronicky řízené přímé vstřikování typu 

MultiJet Common Rail s turbodmychadlem 

s variabilní geometrií lopatek a mezichladičem

EURO 5

6rychlostní převodovka

90 MultiJet

Obsah: 1560 cm3

Max. výkon: 66 kW (90 k) při 4000 ot./min

Max. točivý moment: 180 Nm (18,3 kgm) 

při 1500 ot./min

Elektronicky řízené přímé vstřikování typu 

MultiJet Common Rail s turbodmychadlem 

a mezichladičem

EURO 5

5rychlostní převodovka

EURO

5

Technologie
MultiJet
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HBITÝ VE MĚSTĚ, 
VÝKONNÝ NA DLOUHÝCH TRASÁCH

Tři typy výkonných dieselových motorů zajistí tlumený chod, špičkovou odezvu a flexibilitu. Jsou eko-

logické a spolehlivé a dělají tak z Fiatu Scudo jedničku s ohledem na výkon, pohodlí při jízdě, provozní 

náklady a ekologickou šetrnost. Motory 90 MultiJet a 130 MultiJet jsou vhodné pro motoristy, kteří 

hledají vysoký výkon v kombinaci s nízkými provozními náklady. Pro ty, kteří potřebují nebo chtějí vyšší 

výkon s minimálním dopadem na životní prostředí, je k dispozici 165 MultiJet: kombinace síly a techniky, 

která Vašemu Fiatu Scudo vdechne toho pravého ducha.

Plánovaná 
údržba 
každých

30 000 Km



Bezpečnostní pásy 

jsou k dispozici 

také s předpínačem 

a omezovačem tahu.

Přední brzdy 

s ventilovanými kotouči.

Vnější zpětná zrcátka mají 

dvojité paraboly pro lepší 

výhled dozadu. Sklápění 

zrcátek lze elektricky ovládat.
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BEZPEČNĚJŠÍ  JE  LEPŠÍ

Vysoká úroveň aktivní bezpečnosti díky pevné karoserii a zavěšení kol, které zajistí maximální 

ochranu cestujících za všech podmínek. Fiat Scudo je vybaven všemi nejmodernějšími prvky aktivní 

bezpečnosti: čtyřmi kotoučovými brzdami, ESP s ASR, ABS s EBD a HBA. Šasi a karoserie jsou 

navrženy tak, aby účinně absorbovaly nárazy a omezily náklady na opravy. Výsledkem je extrémně 

bezpečná konstrukce s pevnou kabinou pro cestující s předními a zadními deformačními zónami. 

Pokud jde o pasivní bezpečnost, všechna sedadla jsou vybavena nastavitelnými opěrkami hlavy 

a tříbodovými bezpečnostními pásy. Kromě airbagu řidiče může být první řada sedadel vybavena 

airbagem spolujezdce vhodným jak pro jednosedačku, tak dvousedačku. Možností jsou též boční 

airbagy a přední a zadní okenní airbagy. Fiat Scudo je také chráněn proti krádeži a pokusu o vloupání 

díky zámku nové generace s  funkcí Dead Locking a dálkovým ovládáním pro samostatné otevírání a 

zavírání nákladového prostoru a kabiny. K dispozici je též obvodový a vnitřní alarm.



Dodávka

Výbava: Business, Comfort a Deluxe
Nosnost: 1000 a 1200 kg
Varianty motoru: 90 MultiJet 
a 130 MultiJet

Nákladový prostor: 5 m3

Dodávka s dlouhým rozvorem

Výbava: Comfort a Deluxe
Nosnost: 1200 kg
Varianty motoru: 90 MultiJet, 130 MultiJet 
a 165 MultiJet Power

Nákladový prostor: 6 m3

Dodávka Maxi

Výbava: Comfort a Deluxe
Nosnost: 1200 kg
Varianty motoru: 130 MultiJet 
a 165 MultiJet Power

Nákladový prostor: 7 m3

Sériová výbava dodávky

Zadní křídlové dveře
Černý nárazník

Sériová výbava 
u prosklených provedení a Combi

Zadní prosklené křídlové dveře

Doplněk 457 Pack Integrale

Lakované nárazníky
Lakované boční ochranné lišty
Šedé kliky dveří
Elektricky ovládaná sklopná zpětná 
zrcátka v barvě karoserie
Přední mlhové světlomety

Doplněk 372

Zadní prosklené křídlové dveře
s vyhřívaným oknem a stěračem

Sériová výbava dodávky Maxi

Neprosklené křídlové dveře v celé 
výšce vozidla

Sériová výbava Panorama Family a Executive,
doplněk pro Combi a dodávky kromě Maxi 

Zadní výklopné dveře s vyhřívaným oknem 
a stěračem

Sériová výbava

Černý nárazník
Černá zpětná zrcátka
Černé boční ochranné lišty

Doplněk 457 Pack Integrale

Lakované nárazníky
Lakované boční ochranné lišty
Šedé kliky dveří
Elektricky ovládaná sklopná zpětná 
zrcátka v barvě karoserie
Přední mlhové světlomety

Doplněk 909 Pack Look

Částečně lakovaný nárazník
Přední mlhové světlomety
Elektricky ovládaná sklopná zpětná zrcátka 
v barvě karoserie

Varianty

Poloprosklená dodávka, 
doplněk 520

Výbava: Comfort a Deluxe
Nosnost: 1000 a 1200 kg
Varianty motoru: 90 MultiJet a 130 MultiJet

Nákladový prostor: 5 m3

Poloprosklená dodávka,
s dlouhým rozvorem, 
doplněk 520

Výbava: Comfort a Deluxe
Nosnost: 1200 kg
Varianty motoru: 90 MultiJet, 130 MultiJet 
a 165 MultiJet Power

Nákladový prostor: 6 m3

Poloprosklené Combi 
5/6 míst
Varianty motoru: 90 MultiJet a 130 MultiJet

Poloprosklené Combi 
s dlouhým rozvorem
5/6 míst
Varianty motoru: 90 MultiJet a 130 MultiJet

Combi s dlouhým rozvorem
5/6 – 8/9 míst*
Varianty motoru: 90 MultiJet a 130 MultiJet

Panorama s dlouhým rozvorem
5/6 – 8/9 míst*
Varianty motoru: 130 MultiJet 
a 165 MultiJet Power

*  Verze 5/6 míst s volitelnou třetí řadou 
sedaček.

Provedení  a  výbavy
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Combi 
5/6 – 8/9 míst*
Varianty motoru: 90 MultiJet a 130 MultiJet 

Panorama
5/6 – 8/9 míst*
Varianty motoru: 90 MultiJet, 130 MultiJet 
a 165 MultiJet Power

*  Verze 5/6 míst s volitelnou třetí řadou 
sedaček.



    Panorama  Panorama 
  Dodávka Combi Family Executive

Pastelové barvy 

194 Červená Nizza 
 

 – – –

249 Bílá Banchisa 
 

 
 

 
 

 
 

455 Modrá Imperiale 
 

 
 

 
 

 
 

479 Modrá Line 
 

 – – –

601 Černá Onyx 
 

 
 

 
 

 
 

Metalické barvy 

405 Modrá Kianos – 
 

 
 

 
 

506 Zlatobílá  – 
 

 
 

 
 

667 Šedá Aster – 
 

 
 

 
 

685 Šedá Alluminio  
 

 
 

 
 

 
 

691 Šedá Ferro 
 

 
 

 
 

 
 

Potahy

148 Modrá látka Pois 
 

 
 

 – –

266 Imitace šedé kůže Pierce doplněk 727 – – –

275 Šedá látka Tecno doplněk 728/732 doplněk 728/732 – –

371 Látka Micado + béžový samet – – 
 

 –

392 Látka Jocaste + šedý samet – – doplněk 728 
 

– = není k dispozici       
 

 = součást standardní výbavy

194 Červená Nizza 249 Bílá Banchisa 455 Modrá Imperiale

479 Modrá Line 601 Černá Onyx

405 Modrá Kianos 506 Zlatobílá 667 Šedá Aster

685 Šedá Alluminio 691 Šedá Ferro

392  Látka Jocaste 
+ šedý samet

266  Imitace šedé kůže 
Pierce

371  Látka Micado 
+ béžový samet

275 Šedá látka Tecno 148  Modrá látka Pois
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Barvy karoserie

Pastelové barvy

Metalické barvy

Čalounění  a  barvy karosErie

Kombinace barev karoserie a potahů

Barvy na těchto stránkách jsou pouze orientační. Tiskařské barvy ve skutečnosti nejsou schopny věrně reprodukovat barvy karoserie.



Vybavení modelů a příslušných doplňků se může lišit na základě specifických požadavků trhu či právních norem. Údaje 

uvedené v  tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Fiat si vyhrazuje právo provádět změny z technických 

nebo obchodních důvodů.

www.fiatprofessional.cz

Asistenční služby a  služby klientům
Fiat Komfortplus 
je nová koncepce Fiatu, která Vám umožní rozšířit dvouletou smluvní záruku Vašeho vozidla o třetí, čtvrtý a pátý rok. Nabídka služeb Komfortplus 
je určena všem majitelům vozidel Fiat včetně těch, kteří je používají jako služební vozidla. V obou případech je na Vás vybrat si limit kilometrů, 
který nejlépe odpovídá Vašim požadavkům, s následnou možností vyměnit zvolenou variantu za jinou při doplacení cenového rozdílu mezi novou 
a původní variantou.

CIAO FIAT je bezplatná* informační a asistenční služba Fiat Professional. 
Nabízí silniční asistenci 24 hodin denně 365 dní v roce. Dále od pondělí do soboty v době 8:00–20:00 hodin poskytuje informace o modelech, 
prodejní síti, umožňuje objednání zkušební jízdy u jednoho z našich autorizovaných prodejců a vyřeší jakékoli potřeby či dotazy ohledně užívání 
Vašeho vozidla či našich asistenčních služeb.

* Volání je zdarma z pevných i mobilních sítí. V některých evropských zemích může být při volání v rámci mobilní sítě účtován poplatek volajícímu podle sazeb mobilního operátora.

Plných 24 měsíců celkové záruky bez omezení najetých kilometrů. Asistenční služby platné v celé Evropě. Pomoc v případě poruchy nebo nehody. 
Odtažení vozidla do značkového servisu. Návrat cestujících nebo pokračování v cestě. Přenocování v hotelu. Náhradní vozidlo v případě poruchy. 
Doručení opraveného vozidla. Odeslání náhradních dílů do zahraničí.

Ať je Váš životní styl v oblasti mobility jakýkoli, FIAT Credit vyhoví Vašim potřebám a přijde s finanční nebo leasingovou nabídkou v kombinaci 
s exkluzivními službami. Pro více informací navštivte autorizovaného prodejce Fiat Professional.
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