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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

0302

Motor 90 MultiJet 130 MultiJet 165 MultiJet Power

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

Umístění vpředu napříč vpředu napříč vpředu napříč

Průměr x vrtání (mm) 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

Zdvihový objem (cm3) 1560 1997 1997

Emisní norma Euro 5 Euro 5 Euro 5

Řízení emisí 2 oxidační katalyzátory + elektrický ventil EGR, 
EOBD s fi ltrem pevných částic (DPF)

2 oxidační katalyzátory + elektrický ventil EGR, 
EOBD s fi ltrem pevných částic (DPF)

2 oxidační katalyzátory + elektrický ventil EGR, 
EOBD s fi ltrem pevných částic (DPF)

Kompresní poměr 18,0 : 1 17,5 : 1 16 : 1

Max. výkon (kW [k] při ot./min) 66 [90] při 4000 94 [128] při 4000 120 [163] při 3750

Max. točivý moment (Nm [kgm] při ot./min) 180 [18,3] při 1500 320 [32,6] při 2000 340 [34,7] při 2000

Rozvod 2 OHC (ozubený řemen) 2 OHC (ozubený řemen) 2 OHC (ozubený řemen)

Příprava směsi elektronicky řízené přímé vstřikování MultiJet Common Rail s turbodmychadlem 
a mezichladičem stlačeného vzduchu

elektronicky řízené přímé vstřikování MultiJet Common Rail s turbodmychadlem 
s proměnlivou geometrií lopatek a mezichladičem stlačeného vzduchu

elektronicky řízené přímé vstřikování MultiJet Common Rail s turbodmychadlem 
s proměnlivou geometrií lopatek a mezichladičem stlačeného vzduchu

Počet ventilů 8 16 16 

Převodovka

Náhon přední přední přední

Spojka jednokotoučová s hydraulickým vypínacím ložiskem jednokotoučová s hydraulickým vypínacím ložiskem jednokotoučová s hydraulickým vypínacím ložiskem

Počet rychlostních stupňů 5 + ZP 6 + ZP 6 + ZP

Řízení

Typ hřebenové s hydraulickým posilovačem hřebenové s elektrohydraulickým posilovačem hřebenové s elektrohydraulickým posilovačem

Průměr zatáčení (mezi obrubníky) krátký rozvor 12,2 m – dlouhý rozvor 12,6 m krátký rozvor 12,2 m – dlouhý rozvor 12,6 m krátký rozvor 12,2 m – dlouhý rozvor 12,6 m

Brzdová soustava – K (kotoučové) s ABS s ABS s ABS

Přední: Ø mm (ventilované) D 280 D 304 D 304

Zadní: Ø mm D 290 D 290 D 290

Zavěšení kol

Přední nezávislé typu McPherson s trojúhelníkovými kyvnými rameny a stabilizační tyčí

Zadní se zkrutnou nápravou s vinutými pružinami, panhardskou tyčí a šikmo umístěnými hydraulickými tlumiči

Kola

Ráfky 7 J 16” 7 J 16” 7 J 16”

Pneumatiky 215/60 R 16 215/60 R 16 215/60 R 16

Výkony

Max. rychlost (km/h) 145 170 170

Spotřeba (l/100 km) podle směrnice 2004/3/ES

skříňová dodávka skříňová dodávka skříňová dodávka skříňová dodávka skříňová dodávka

krátký rozvor dlouhý rozvor krátký rozvor dlouhý rozvor Maxi krátký rozvor dlouhý rozvor Maxi

Město / mimo město / kombinovaná 8/6,3/6,9 8/6,3/6,9 8 / 6,1 / 6,8 8 / 6,1 / 6,8 8,1 / 6,6 / 7,1 8,1 / 6,2 / 6,9 8,1 / 6,2 / 6,9 8,1 / 6,6 / 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 182 182 179 179 186 181 181 186

Combi/Panorama 5/6 míst Combi/Panorama 5/6 míst Combi/Panorama 8/9 míst Combi/Panorama 5/6 míst Combi/Panorama 8/9 míst

krátký rozvor dlouhý rozvor krátký rozvor dlouhý rozvor krátký rozvor dlouhý rozvor krátký rozvor dlouhý rozvor krátký rozvor dlouhý rozvor

Město / mimo město / kombinovaná 8/6,3/6,9 8/6,3/6,9 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 182 182 185 185 185 185 185 185 185 185

Objemy – hmotnosti

Max. hmotnost přípojného vozidla brzděného (kg) 1433 ÷ 1672 (2000**) 1800 (2000**) 1803 ÷ 2000 (2000**)

Objem palivové nádrže (l) 80 80 80

 Hodnoty pro vozy homologované jako osobní vozidla.    ** Combi.

Fiat doporučuje produkty : motorové oleje SELENIA, chladicí kapalinu PARAFLU a funkční kapaliny TUTELA.



Rozměry (mm) Skříňová dodávka 10 q Skříňová dodávka 12 q

  Rozvor 3000 3000

 Max. délka 4805 4805

 Max. šířka* 1895 1895

 Rozchod kol vpředu 1574 1574

 Rozchod kol vzadu 1574 1574

 Max. výška v pohotovostním stavu 2053 / 1894 (s pneumatickým zavěšením) 2053 / 1894 (s pneumatickým zavěšením)

 Přední převis 975 975

 Zadní převis 830 830

Zadní dveře

 Šířka 1237 1237

 Výška 1272 1272

Boční dveře

 Šířka 924 924

 Výška 1293 1293

Nákladový prostor

 Max. délka 2254 2254

 Max. šířka 1600 1600

 Šířka mezi podběhy 1245 1245

 Max. výška 1449 1449

 Výška zadní nákladové hrany 
 v pohotovostním stavu 562 ÷ 604 / 490 ÷ 500 (s pneumatickým zavěšením) 562 ÷ 604 / 490 ÷ 500 (s pneumatickým zavěšením)

* Bez zpětných zrcátek.
** Platí pro trojmístnou verzi.
� Pohotovostní hmotnost s náplněmi, rezervním kolem, nářadím a příslušenstvím.

    

     Objem 5 m3 Skříňová dodávka 10 q Skříňová dodávka 12 q
   

Motor 90 MultiJet 130 MultiJet 165 MultiJet Power 90 MultiJet 130 MultiJet 165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost� (kg) 1736 / 1748** 1788 / 1800** 1731 / 1743** 1736 / 1748** 1788 / 1800** 1731 / 1743**

Nosnost včetně řidiče (kg) 925 / 913** 932 / 920** 1012 / 1000** 1125 / 1113** 1132 / 1120** 1212 / 1200**

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2661 2720 2743 2861 2920 2943

Max. rychlost (km/h) 145 170 170 145 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 6,9 6,8 6,9 6,9 6,8 6,9

Emise CO
2
 (g/km) 182 179 181 182 179 181

Rozměry (mm) Skříňová dodávka 12 q

  Rozvor 3122

 Max. délka 5135

 Max. šířka* 1895

 Rozchod kol vpředu 1574

 Rozchod kol vzadu 1574

 Max. výška v pohotovostním stavu 1942 / 1894 (s pneumatickým zavěšením)

 Přední převis 975

 Zadní převis 1038

Zadní dveře

 Šířka 1237

 Výška 1272

Boční dveře

 Šířka 924

 Výška 1293

Nákladový prostor

 Max. délka 2584

 Max. šířka 1600

 Šířka mezi podběhy 1245

 Max. výška 1449

 Výška zadní nákladové hrany 
 v pohotovostním stavu 562 ÷ 604 / 490 ÷ 500 (s pneumatickým zavěšením)

* Bez zpětných zrcátek.
** Platí pro trojmístnou verzi.
� Pohotovostní hmotnost s náplněmi, rezervním kolem, nářadím a příslušenstvím.
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Skříňová dodávka Skříňová dodávka — dlouhý rozvor

         Objem 6 m3 Skříňová dodávka 12 q
  

Motor 90 MultiJet 130 MultiJet  165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost� (kg) 1755 / 1767** 1819 / 1831** 1761 / 1773**

Nosnost včetně řidiče (kg) 1125 / 1113** 1131 / 1119** 1212 / 1200**

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2880 2950 2973

Max. rychlost (km/h) 145 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 6,9 6,8 6,9

Emise CO
2
 (g/km) 182 179 181

  



* Bez zpětných zrcátek.
** Platí pro trojmístnou verzi.
� Pohotovostní hmotnost s náplněmi, rezervním kolem, nářadím a příslušenstvím.

Rozměry (mm) Skříňová dodávka Maxi 12 q

  Rozvor 3122

 Max. délka 5135

 Max. šířka* 1895

 Rozchod kol vpředu 1574

 Rozchod kol vzadu 1574

 Max. výška v pohotovostním stavu 2276 / 2204 (s pneumatickým zavěšením)

 Přední převis 975

 Zadní převis 1038

Zadní dveře

 Šířka 1237

 Výška 1630

Boční dveře

 Šířka 924

 Výška 1301

Nákladový prostor

 Max. délka 2584

 Max. šířka 1600

 Šířka mezi podběhy 1245

 Max. výška 1750

 Výška zadní nákladové hrany 
 v pohotovostním stavu 562 ÷ 604 / 490 ÷ 500 (s pneumatickým zavěšením)

  

Objem 7 m3 Skříňová dodávka Maxi 12 q
 

Motor 130 MultiJet  165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost� (kg) 1827 / 1839** 1772 / 1784**

Nosnost včetně řidiče (kg) 1137 / 1125** 1220 / 1208**

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2964 2992

Max. rychlost (km/h) 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 7,1 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 186 186
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* Bez zpětných zrcátek.
** Platí pro šestimístnou verzi.
� Pohotovostní hmotnost s náplněmi, rezervním kolem, nářadím a příslušenstvím.

Rozměry (mm) Combi a Panorama 5/6 míst

  Rozvor 3000

 Max. délka 4805

 Max. šířka* 1895

 Rozchod kol vpředu 1574

 Rozchod kol vzadu 1574

 Max. výška v pohotovostním stavu 1980

 Přední převis 975

 Zadní převis 830

Zadní dveře

 Šířka 1237

 Výška 1272

Boční dveře

 Šířka 924

 Výška 1203

  Nákladový prostor

 Max. délka 1230

  Max. šířka 
(Combi Standard) 1600

  Max. šířka 
(Combi Panorama) 1180

 Max. výška 1260

  

  Combi a Panorama 5/6 míst
 

Motor 130 MultiJet 165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost� (kg) 1846 / 1858** 1853 / 1865**

Nosnost včetně řidiče (kg) 897 (5 míst + 557) 912 (5 míst + 572)
 885 (6 míst + 477) 900 (6 míst + 492)

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2743 2765

Max. rychlost (km/h) 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 7,1 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 185 185
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Combi 5/6 míst  — krátký rozvor,
Prosklené, poloprosklené;

Panorama 5/6 míst



* Bez zpětných zrcátek.
** Platí pro šestimístnou verzi.
� Pohotovostní hmotnost s náplněmi, rezervním kolem, nářadím a příslušenstvím.
� Kromě verze Panorama.

Rozměry (mm) Combi a Panorama 5/6 míst - dlouhý rozvor

  Rozvor 3122

 Max. délka 5135

 Max. šířka* 1895

 Rozchod kol vpředu 1574

 Rozchod kol vzadu 1574

 Max. výška v pohotovostním stavu 1980

 Přední převis 975

 Zadní převis 1038

Zadní dveře

 Šířka 1237

 Výška 1272

Boční dveře

 Šířka 924

 Výška 1203

  Nákladový prostor

 Max. délka 1555

  Max. šířka 
(Combi Standard) 1600

  Max. šířka 
(Combi Panorama) 1180

 Max. výška 1260

  

  Combi a Panorama 5/6 míst
 

Motor 130 MultiJet 165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost� (kg) 1873 / 1885** 1884 / 1896**

Nosnost včetně řidiče (kg) 879 (5 míst + 539) 891 (5 míst + 551)
 867 (6 míst + 459) 879 (6 míst + 471)

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2752 2775

Max. rychlost (km/h) 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 7,1 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 185 185

  

  Combi a Panorama N1
 

Motor 90 MultiJet� 130 MultiJet 165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost� (kg) 1770 / 1782** 1885 / 1897** 1896 / 1908**

Nosnost včetně řidiče (kg) 885 (5 míst + 545) 867 (5 míst + 527) 879 (5 míst + 539)
 873 (6 míst + 465) 855 (6 míst + 447) 867 (6 míst + 459)

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2655 2752 2775

Max. rychlost (km/h) 145 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 6,9 7,1 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 182 185 185
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Combi – dlouhý rozvor, 6 míst

COMBI 5/6 MÍST  — DLOUHÝ ROZVOR, 
Prosklené,  poloprosklené

0908

Rozměry (mm) Panorama 8/9 míst

  Rozvor 3000

 Max. délka 4805

 Max. šířka* 1895

 Rozchod kol vpředu 1574

 Rozchod kol vzadu 1574

 Max. výška v pohotovostním stavu 1980

 Přední převis 975

 Zadní převis 830

Zadní dveře

 Šířka 1237

 Výška 1272

Boční dveře

 Šířka 924

 Výška 1203

* Bez zpětných zrcátek.
** Verze 8/9 míst: verze 5/6 míst s volitelnou 3. řadou sedadel, nelze pro vozy kategorie N1, nelze pro motory 1,6 MultiJet. 
� Pohotovostní hmotnost s náplněmi, rezervním kolem, nářadím a příslušenstvím.

  

  Panorama 8/9 míst
 

Motor 130 MultiJet 165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost� (kg) 1887 / 1898** 1909 / 1921**

Nosnost včetně řidiče (kg) 872 (8 míst + 328) 865 (8 míst + 321)
 861 (9 míst + 249) 853 (9 míst + 241)

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2759 2774

Max. rychlost (km/h) 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 7,1 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 185 185
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* Bez zpětných zrcátek.
** Verze 8/9 míst: verze 5/6 míst s volitelnou 3. řadou sedadel, nelze pro vozy kategorie N1, nelze pro motory 1,6 MultiJet. 
� Pohotovostní hmotnost s náplněmi, rezervním kolem, nářadím a příslušenstvím.

Rozměry (mm) Panorama 8/9 míst – dlouhý rozvor

  Rozvor 3122

 Max. délka 5135

 Max. šířka* 1895

 Rozchod kol vpředu 1574

 Rozchod kol vzadu 1574

 Max. výška v pohotovostním stavu 1980

 Přední převis 975

 Zadní převis 1038

Zadní dveře

 Šířka 1237

 Výška 1272

Boční dveře

 Šířka 924

 Výška 1203

  

  Panorama 8/9 míst – dlouhý rozvor
 

Motor 130 MultiJet 165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost�  (kg) 1919 / 1930** 1942 / 1954**

Nosnost včetně řidiče (kg) 872 (8 míst + 328) 863 (8 míst + 319)
 812 (9 míst + 249) 851 (9 míst + 239)

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2791 2805

Max. rychlost (km/h) 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 7,1 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 185 185

  

  Panorama 8/9 míst - dlouhý rozvor se zvýšenou nosností
 

Motor 130 MultiJet 165 MultiJet Power

Pohotovostní hmotnost� (kg) 1948 / 1959** 1957 / 1969**

Nosnost včetně řidiče (kg) 984 (8 míst + 440) 989 (8 míst + 445)
 973 (9 míst + 361) 977 (9 míst + 365)

Max. technicky přípustná hmotnost (kg) 2932 2946

Max. rychlost (km/h) 170 170

Spotřeba (l/100 km) – kombinovaná 7,1 7,1

Emise CO
2
 (g/km) 185 185
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PANORAMA 8/9 MÍST  — DLOUHÝ ROZVOR**
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  Skříňová Skříňová   
  dodávka dodávka Combi / Panorama Panorama
Exteriér  Comfort Deluxe poloprosklené Family Executive

Uzávěr palivové nádrže se zámkem a víkem           

Atermická skla           

Vyhřívaná zpětná zrcátka + elektrické ovládání oken
s ochranou proti přiskřípnutí 041         –

Vyhřívaná a sklopná zpětná zrcátka + elektrické ovládání oken 
s ochranou proti přiskřípnutí 441 • • • •  

Zatmavená skla u 2. a 3. řady + zadní okno 070 – – • •  

Mlhové světlomety 097 •   •    

16" slitinové ráfky  108 – – • •  

Zadní výklopné dveře s vyhřívaným oknem a stěračem 148 •/–� •/–� •    

Metalická barva (metalíza) 210 • • • •  

Atermické čelní sklo 253 • • • • 

Zadní prosklené křídlové dveře s vyhřívaným oknem a stěračem 372 • • • • •

Balíček Easy Drive: autorádio s CD přehrávačem a ovládáním
na volantu, parkovací čidla, lakovaná a elektricky sklopná zrcátka, 
přední mlhové světlomety  5WX • • – – –

Balíček Integrale: lakované nárazníky, lakované boční ochranné 
lišty, lakovaná a elektricky sklopná zpětná zrcátka, přední 
mlhové světlomety  457 •/–�   • •  

Balíček Look: částečně lakované nárazníky, přední mlhové 
světlomety 909 •/–�   •    

Balíček Easy Load: pneumatické zavěšení kol (Nivomat), parkovací čidla 4QI •/–� • • – –

Neprosklené 2. boční posuvné dveře 513 • • – – –

Zadní prosklené křídlové dveře bez vyhřívání okna a bez stěrače 519  •    •    – –

Boční prosklené posuvné dveře (vyjma Maxi) 520  •    •       

Dvoje boční prosklené posuvné dveře (vyjma Maxi) 522 • • •    

Pevná prosklená okna u 2. řady (s prosklenými bočními dveřmi) 643 •/–/  ** •/–/  ** – – –

Posuvná prosklená okna u 2. řady (s prosklenými bočními dveřmi) 644 •/– � •/– �       

� Skříňová dodávka prosklená. � Není k dispozici u Business. � Není k dispozici u verze s vysokým stropem.

** Volitelné u skříňové dodávky, není k dispozici u Maxi.

Interiér 

Výškově a hloubkově nastavitelný volant             

Odkládací police nad čelním sklem            

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče bez loketních opěrek    –   – –

Skládací a vyjímatelná sedadla 2. řady 4HF – –      

Podlahová krytina z PVC 396       • •

Kobercová podlahová krytina  – – –    

Multifunkční palubní deska s odkládacími prostory, skříňkou 
na zámek, odkládací konzolou a držáky na nápoje           

Dveřní panely s ovladači odemykání a elektrickým ovládáním oken           

Kryt zavazadlového prostoru + krátká zadní odkládací plošina 131 – – – •  

Dělicí příčka pro Combi / Panorama (kat. N1) 56K – – • • •

Pevná neprosklená dělicí příčka 149      – –  – 

Dvoumístné sedadlo spolucestujícího bez čelního airbagu 
spolucestujícího 186  **  **  ** –  – 

Pevná prosklená dělicí příčka (se středovým tunelem) 199     – – –

Přední dvoumístné sedadlo spolucestujících s bezpečnostními 
pásy s předpínačem a s airbagem spolucestujících 293 • • • • •

Sedadla 3. řady (dvoumístné + jednomístné) 
skládací a vyjímatelná 4MK – – –/•* • –

Sedadla 3. řady (dvoumístné + jednomístné) 
skládací a vyjímatelná jednotlivě 40H – – – •*  

Vyhřívané sedadlo řidiče a spolucestujícího 452 • • • – –

Vyhřívané sedadlo řidiče a dvousedadlo spolucestujících 453 • • • • •

* Dostupné pouze pro verze M1. ** Není k dispozici u Business.

STANDARDNÍ A  PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Scudo



  Skříňová Skříňová   
  dodávka dodávka Combi / Panorama Panorama
Interiér  Comfort Deluxe poloprosklené Family Executive

Balíček Comfort Cabina: 1 výsuvný nápojový držák v palubní desce, 
zapalovač cigaret, kryty kol** 4B0 •/–�/  **         

Balíček Comfort: vyhřívaná přední sedadla s bočním airbagem 4RK • • • • •

Výškově a bederně nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou 
i s loketní opěrkou pro spolucestujícího 627 •   •     

Koženkové sedadlo řidiče a dvousedadlo spolucestujících 727 • • – – –

� Není k dispozici u Business. ** Kryty kol nejsou k dispozici u 2,0 165 k.

Funkční prvky / elektrická výbava

Hydraulický posilovač řízení           

Sada na opravu pneumatik FIX & GO      – – –

Elektrické nastavení sklonu světlometů           

Centrální zamykání s dvoutlačítkovým dálkovým ovládáním           

Třetí brzdové světlo            

Stropní svítilna v nákladovém prostoru      – – –

Stropní svítilna v prostoru pro cestující a čalounění stropu  – –      

Výdechy ventilace vzadu  – –      

Manuální klimatizace + vyhřívaná zpětná zrcátka, elektrické 
ovládání oken s ochranou proti přiskřípnutí� 025 •   •   –

Dvouzónová automatická klimatizace s atermickým čelním sklem 140 – – – •  

Dešťový a světelný senzor, palubní počítač 051 •   • •  

Inteligentní zavěšení kol (Nivomat) 555 • • • • •

Klimatizace + zadní přídavné topení Webasto 204 – – –/• (8-9 míst) •  

Přídavné topení Webasto (neprogramovatelné) 205 • •  • • 

Alarm s prostorovou ochranou a s funkcí Dead Locking 224 • • • • •

Sada na obložení nákladového prostoru do poloviny výšky  324  /•�   – – –

Upevňovací síť na zavazadla 381 – – • • •

Tempomat Cruise Control 416 • • • •  

Parkovací čidla 508 • • • • •

Síť pro upevnění zavazadel na podlaze 762 – – – • •

Zásuvka 12 V 823 • • – – –

Zvýšená nosnost + slitinové ráfky a pneumatiky 215/60 R 16 C 
(u verzí Combi 8/9 míst – dlouhý rozvor) 943 – – –/•� � • –/•� �

Rezervní pneumatika standardních rozměrů 980 • •      

Box pro karosáře 081 • • • • •

� Volitelné u Business. � 
Standard u verzí 2,0 163 k. � � 

pouze pro vybrané verze

Bezpečnost

Výškově nastavitelné opěrky hlavy            

Tříbodové bezpečnostní pásy s navíječem u všech sedadel           

ABS + EBD           

Airbag řidiče           

ESP� 392 • • • • •

Airbag a sklopná clona se zrcátkem na straně spolucestujícího 502 • • •    

Boční airbag 505 • • • •  

Okenní airbag 614 – – • • •

� 
Standard u verzí 2,0 163 k.

Audio / telematika

Autorádio s přehrávačem CD a ovládáním na volantu (4 reproduktory) 313 • • •    

Autorádio s přehrávačem CD a ovládáním na volantu (4 reproduktory); 
USB BOX (Bluetooth™ + USB port) 41A • • • • (6 reproduktorů) • (6 reproduktorů)

Autorádio s přehrávačem CD, mapovou navigací, telefonem 
a integrovaným Bluetooth™ (včetně elektricky ovládaných zpětných 
vyhřívaných nesklopných zrcátek, světelného a dešťového čidla 
a předních mlhových světlometů) 904 • • • • •

   = sériově • = za příplatek – = není k dispozici
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Inteligentní pneumatické zavěšení kol (Nivomat)

Parkovací senzory

Posilovač řízení s proměnlivým účinkem

ABS – systém proti zablokování kol

Udržuje konstantní světlou výšku vozidla bez ohledu na povahu 

a rozmístění nákladu, čímž zvyšuje bezpečnost a jízdní komfort. 

Konstantní světlá výška je udržována pomocí pneumatického 

systému, který je ovládán samostatnou řídicí jednotkou. U stojícího 

vozidla lze díky systému zvýšit nebo snížit výšku ložné

plochy až o 5 cm.

Poskytují řidiči informaci o vzdálenosti mezi vozidlem a překážkami, 

které se nacházejí za ním. Systém se zapne při zařazeném zpětném 

rychlostním stupni a funguje prostřednictvím čtyř ultrazvukových 

snímačů. Přibližování vozidla k překážce signalizuje přerušovaná 

zvuková výstraha, která se při dosažení minimální bezpečné 

vzdálenosti změní na trvalou.

HBA – mechanický brzdový asistent

HBA je nedílnou součástí systému ABS. Při prudkém brzdění 

(v závislosti na rychlosti stlačení brzdového pedálu) samočinně zvýší 

hydraulický tlak v brzdovém okruhu přímým účinkem na brzdový 

posilovač a umožňuje tak rychlejší a silnější brzdění. 

Verze 90, 130 MultiJet a 165 MultiJet Power jsou vybaveny 

posilovačem řízení s proměnlivým účinkem, jenž zaručuje maximální 

přesnost řízení při vysokých rychlostech postupným uzpůsobováním 

síly, kterou musí řidič vyvinout. Posilovač řízení funguje díky skupině 

elektrických čerpadel ovládaných rychlostí jízdy a úhlem otočení 

volantu (tedy nezávisle na otáčkách motoru).

ABS je nedílnou součástí brzdového systému. Znemožní zablokování 

jednoho nebo více kol na jakémkoli povrchu a při jakékoli intenzitě 

brzdění a zajistí tím kontrolu nad vozidlem i v situacích nouzového 

brzdění.

TECHNICKÝ SLOVNÍČEK

EBD – elektronický rozdělovač brzdného účinku

EBD je nedílnou součástí brzdového systému. Tento elektronický 

systém rozdělí brzdný účinek mezi přední a zadní nápravu podle 

momentálního zatížení a optimalizuje tak jeho účinnost za každé 

jízdní situace.



SLUŽBY

Kdo se rozhodne pro užitková vozidla Fiat, ví, že může počítat nejen s technologicky inovativními a špičkově 

zabezpečenými vozidly, ale i s řadou řešení a služeb určených k uspokojení všech přepravních potřeb.

Fiat Credit 

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.

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 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 Assistance

je asistenční služba, kterou poskytuje 

naše společnost bezplatně dva roky 

pro nová vozidla Fiat zakoupená pouze 

u  autorizovaných prodejců. Tato služba 

může být dále prodloužena. Služba je k dispozici téměř po celé Evropě 

24 hodin denně včetně svátků a víkendů. V případě poruchy, nehody 

nebo krádeže se obraťte na tato telefonní čísla:

vozy zakoupené do 31. 5. 2009 na tel. 800 100 270 nebo 261 220 219, 

vozy zakoupené od 1. 6. 2009 na tel. 800 700 620 nebo 221 586 612.*

*  Při jedné události nelze vždy kumulovat všechny služby a je možné poskytnutí pouze 

jedné z nich dle výběru. Podrobnosti najdete v záruční knížce.

ESP – elektronický stabilizační program

Easy entry Konfigurace druhé řady sedadel

Jedná se o systém kontroly stability vozidla, který v případě ztráty 

přilnavosti pneumatik pomáhá udržovat vozidlo v jízdním směru. 

Systém ESP je tedy obzvláště užitečný v situacích, kdy se mění 

přilnavost povrchu vozovky.

Pravé boční sedadlo druhé řady je osazeno funkcí „easy entry“, 

což znamená, že se pro snadný přístup cestujících do třetí řady 

dá sklopit samostatně.

A  Dvoumístné sedadlo s „easy entry“. Skládací a vyndavací sedad-

la. Ve standardu u Combi.

B  Dvoumístné sedadlo s nastavitelnými samostatně sklopnými, 

skládacími a vyndavacími opěradly a s „easy entry“. Ve standardu 

u výbavy Panorama Family a Executive.

ASR – protiskluzový systém

Systém působí automaticky proti protáčení jednoho nebo 

obou hnacích kol při nízké přilnavosti k vozovce přibrzděním 

prokluzujícího kola nebo snížením výkonu motoru.
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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 změn popsaných modelů z technických nebo obchodních důvodů.

Vytištěno: 5/2012

www.fiatprofessional.cz
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