
Obchodní název: FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES ČR S.R.O.

Adresa: Národní 58/32 11000 - Nové
Město (Praha 1)

Telefon: +420 731 829 340

e-mail: pavel.schroder@fcagroup.com

 

FIAT TIPO 4D MY21 1.0 FireFly 100k Tipo (356-E3K-2-000)
Vnější barva: Bílá Gelato (249)
Barva interiéru: Černo-šedý textil (030)
WLTP Emise CO2 v kombinovaném provozu (g/km): 121
WLTP Spotřeba v kombinovaném provozu (l/100 km): 5.3
WLTP Spotřeba paliva - nízká fáze (l/100 km): 7.1
WLTP Spotřeba paliva - střední fáze (l/100 km): 5.2
WLTP Spotřeba paliva - vysoká fáze (l/100 km): 4.5
WLTP Spotřeba paliva - extra vysoká fáze (l/100 km): 5.4
 

Základní cena 349.900 CZK
 

VÝBAVA

5CA Pastelová barva bílá Gelato 0 CZK

5JY Manuál v českém jazyce 0 CZK

Základní cena vozidla a příplatkové výbavy 349.900 CZK

SLEVY

Sleva Fleet -59.483 CZK

Cena celkem 290.417 CZK

DPH (21%) 50.403 CZK

Nabídková cena včetně DPH 290.417 CZK
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Druh zdroje napájení: Benzín Převodovka: Manuální
Spotřeba paliva kombinovaná (l/100 km): N/A Emise CO2 (NEDC, kombinovaný provoz) g/km: N/A

STANDARDNÍ VÝBAVA

15" ocelová kola (195/65 R15)
2 zadní hlavové opěrky
3,5" TFT displej
ABS
Asistenční štítek
Asistent pozornosti a únavy řidiče
Asistent sledování jízdních pruhů s korekcí směru
Centrální zamykání
Dálkové ovládání centrálního zamykání
ESP+ASR/MSR, HBA a Hill Holder (asistent rozjezdu do kopce)
Elektricky ovládaná přední okna
Elektrický posilovač řízení
Kit Fix&Go
Kryt zavazadlového prostoru
Manuální klimatizace
Modelový rok 2021

Nárazníky v barvě karoserie
Omezovač rychlosti
Ovládání rádia a telefonu na volantu
Rádio se vstupem USB, DAB, hands-free Bluetooth a 6
reproduktory
Rozpoznávání dopravního značení a inteligentní rychlostní asistent
Start&Stop
Štítek k Fix&Go
TPMS - systém aktivního monitorování tlaku v pneumatikách
USB port pro přední cestující
Venkovní teplotní senzor
Vyhřívání zadního okna
Výškově nastavitelný volant
Zadní dělené sedadlo se sklopným opěradlem 40/60
Zásuvka 12V ve středovém tunelu
Zvětšený průměr předních brzdových kotoučů

Hodnota emisí CO2 je definována na základě oficiálních testů prováděných v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v době
schválení typu.
Specifikace (A) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě cyklu NEDC podle nařízení EU 692/2008.
Specifikace (B) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě měření nebo korelační metody s odkazem na cyklus NEDC podle
nařízení (EU) 2017/1152-1153.
Specifikace (C) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě nového zkušebního postupu WLTP podle nařízení 2017/1347.

Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle použitelných právních předpisů jsou uváděny za účelem umožnění porovnání
údajů o vozidlech. Homologované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nemusejí odrážet skutečné hodnoty emisí CO2 a spotřeby
paliva, které záleží na mnoha souvisejících faktorech, mimo jiné například na jízdním stylu, trase, povětrnostních a silničních
podmínkách; stavu, používání a výbavě vozidla.
Hodnota emisí CO2 a spotřeby paliva uvedené v tomto dokumentu, který shrnuje vybranou konfiguraci, platí pro vozidlo včetně jeho
veškeré výbavy, příslušenství a pneumatik zvolených v průběhu konfigurace.
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konfigurovaného vozidla nejsou konečné a mohou se vyvíjet v důsledku změn ve výrobním
cyklu; aktuální hodnoty budou k dispozici u oficiálního prodejce vybrané sítě FCA.
V každém případě platí, že oficiální hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla zakoupeného zákazníkem budou uvedeny v
doprovodných dokumentech k vozidlu.
V případech, kdy jsou hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva důležité pro účely výpočtu daní a nákladů souvisejících s vozidlem, je
třeba se řídit platnými právními předpisy v příslušné zemi.

„Konfigurace vozidla má dopad na spotřebu paliva a na emise CO2.“
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