MODELY

PUNTO CLASSIC 5-DVEŘOVÉ

OBSAH (cm3)
MAX. VÝKON (k / kW)
SPOTŘEBA (l / 100 km)*
EMISE CO2 (g / km)*
CENÍKOVÁ CENA (Kč)
SLEVA (Kč)
AKČNÍ CENA (Kč)
* (město / mimo město / kombinace)

CLASSIC
1.2
1242
60 / 44
7,3 / 4,8 / 5,7
171 / 115 / 136

CLASSIC
1.3 MULTIJET 16V
1248
70 / 51
5,6 / 3,9 / 4,5
147 / 103 / 119

246.900,17.000,229.900,-

312.900,17.000,295.900,-

při financování s CAC Leasing dodatečná sleva 15.000,- Kč

VOLITELNÁ VÝBAVA

CLASSIC

CLASSIC

LINIE A STYL

BEZPEČNOST

Nárazníky v barvě karosérie

Airbag řidiče

Tmavé ladění interiéru

Airbag spolujezdce s možností deaktivace

Boční ochranné lišty
Kola z lehkých slitin + pneu 185/60 R 14 H
Metalická barva

2.000,14.000,7.000,-

Karosérie z vysoce odolné oceli (Dualphase)
Přední část karosérie s naprogramovanými deformačními zónami
Boční výztuhy ve dveřích

KOMFORT A FUNKČNÍ PRVKY

Teleskop. sloupek řízení z mat. s vysokou schopností absorbovat náraz

Elektrický posilovač řízení Dualdrive™

Uchycení pedálů s předem stan. místem zlomu pro případ nárazu

Fiat CODE (imobilizér s plovoucím kódem)

Přední a zadní sedadla
bezpečnostními pásy

Funkce „Follow me home“

proti

podklouznutí

pod

U všech vozů FIAT možnost rozšíření
záruky na výrobní vady až na pět let.

Tři tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

Osvětlení interiéru se stmívačem

Čalouněné, výškově nastavitelné přední opěrky hlavy

Dělené zadní opěradlo

Razítko prodejce:

Tři opěrky hlavy vzadu

Výškově nastavitelný volant a sedadlo řidiče

ABS + EBD (elektronický rozdělovač brzdné síly)

Stropní madla u předních a zadních sedadel

ESP (el. stabilizační systém) + ASR, MSR, Brake Assist a Hill Holder

Atermická skla SolarPlus
Palubní počítač
Přístrojová deska s otáčkoměrem
Plnohodnotné rezervní kolo
3.000,35.000,-

/25.000,-*
20.000,-**

Okenní airbagy

9.900,-

Přední mlhová světla
AUDIO A TELEMATIKA

4.000,-

Příprava pro instalaci rádia (6 reproduktorů + anténa)
Autorádio Blaupunkt s kazetovým přehrávačem (6 reproduktorů)

5.000,-

Autorádio Blaupunkt s CD přehrávačem (6 reproduktorů)

9.000,-

*
**

Akční ceník platný od 3.7.2006. Změna cen vyhrazena.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

úpravou

Výškově nastavitelné přední bezp. pásy s předpínači

Otevírání zavazadlového prostoru z místa řidiče

Manuální klimatizace s protipylovým filtrem

s

Na všechny vozy FIAT dva roky záruka
bez omezení kilometrů.

Protipožární systém FPS (Fire Prevention System)

Elektrické ovládání předních oken + centrální zamykání

Dálkové ovládání centrálního zamykání

ZÁRUKY A SERVIS
S každým vozem FIAT zakoupeným u autorizovaných prodejců je spojen komplexní servis a rozsáhlé
záruky. FIAT poskytuje svým zákazníkům dvouletou
záruku na výrobní vady, tříletou na lak a osmiletou
na prorezivění karosérie. Během základní dvouleté
záruky není nijak omezen počet najetých kilometrů
a navíc je 24 hodin denně po celé Evropě k dispozici
speciální asistenční služba – Fiat Assistance.

u 1.3 Multijet 16v za příplatek
pouze u 1.3 Multijet 16v

FIAT si vyhrazuje právo změn popsaných modelů
z technických anebo obchodních důvodů.

= standardní výbava

FIAT ČR spol. s r.o., Karolinská 650 / 1, 186 00 Praha 8

www.fiat.cz

