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FIAT 500 L Trekking
Універсал, 5-ти дверний
330.16S.4

29.12.2017 г.
FIAT 500 L Trekking- MODELLO / SERIE:

1.3 MultiJet II 16v 85 к.с. / 3500 об/хв
Дизельний,1248 см³, з прямим вприском Multijet II
“Common Rail”, турбокомпресор із змінною геометрією
та інтеркулером
200 Nm / 1500 об/хв
АКПП / 5
передній
4270 / 1800 / 1679
1295 кг
2612
455 л / 1480 л
158 км/год
16,1 с
EURO 5+
4,7 / 3,9 / 4,2
50 л
Сербія
Trekking

Двигун

Максимальний крутний момент
Трансмісія
Привід
Габаритні розміри мм (довжина / ширина / висота)
Маса автомобіля в спорядженому стані
Колісна база
Об’єм багажника / об’єм при складених сидіннях
Максимальна швидкість
Час розгону до 100 км/год
Відповідність екологічним вимогам
Розхід палива л/100км (місто/траса/змішаний)
Об’єм паливного баку
Країна виробник
Версія

549 900 грн

Вартість моделей 2017р. на 29.12.2017, з ПДВ*
Код опцій

Безпека

ESP + ASR/MSR + Hill Holder + ABS + EBD - система курсової стабілізації автомобіля, з електронним
розподілом гальмівного зусилля, контролю буксування при розгоні і гальмуванні двигуном, система
допомоги при старті на підйомі, антиблокувальна система гальм
Система TRACTION+
Подушка безпеки водія
Подушка безпеки переднього пасажира
Передні бокові подушки безпеки
Подушки-шторки бічні, для захисту голови при бічному ударі
Універсальне кріплення для дитячих сидінь (гачки Isofix)
Паски безпеки з переднатягувачами і обмежувачами навантаження
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Обладнання, комфорт та функціональність
Електричний підсилювач керма Dualdrive ™
Кнопка режиму "City" на панелі приборів, забезпечує підвищену маневреність і мінімальне зусилля на кермі
Кермо, регулюється по висоті та глибині
Електросклопідйомники передні та задні з функцією Auto
Дотягувачі всіх вікон, відкриття/закриття одним натисканням на ключі (утримувати 4 с)
Передні склоочисники з регульованим інтервалом роботи
Обігрів заднього скла
Задній склоочисник
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей, багажника
Центральний замок + автоматичне замикання дверей при швидкості 20 км/год
Автоматичний двозонний клімат - контроль
Сидіння водія з регулюванням за висотою
Start&Stop - інноваційна система автоматичного відключення двигуна, що забезпечує зменшення витрат
палива і зниження шкідливих викидів
Функція "Розумна заправка", вбудована заправна кришка в заправну дверцята
Автоматична 5-ст. коробка передач, (роботизована) Dualogic, з пелюстками перемикання передач на кермі
Коректор кута нахилу передніх фар
Автоматичне ввімкнення денних ходових вогнів
Бортовий комп’ютер
2-секційне заднє сидіння, складаються спинки в пропорції 60/40
Переднє сидіння пасажира з можливістю складання
Задні сидіння з можливістю регулювання (вперед/назад + кут нахилу спинки)
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Підголовники передніх сидінь з можливістю регулювання
Підголовники задніх сидінь 3 шт з можливістю регулювання
Покажчик зовнішньої температури
Датчик дощу і датчик світла
Самозатемнююче внутрішнє дзеркало заднього виду
Набір для курця (попільничка і прикурювач)
Програмований обмежувач швидкості руху, система SLD
Круїз контроль
Підлокітник на задньому сидінні
Функція затримки вимкнення фар "Follow me home"”
Задній парктронік
Система моніторингу тиску в шинах (TPMS)
Панорамний дах з багатошарового скла із шторкою
Камера заднього виду
Підігрів передніх сидінь
Пакет Front Seats (включає в себе опції 454 + 456 + 623 + 6NV)
Сидіння пасажира з регулювання за висотою
Пасажирське сидіння з поперековим регулюванням
Сидіння водія з електрорегулюванням поперекової підтримки
Передній підлокітник
Відкидні столики та кишені на спинках передніх сидінь
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Інтер’єр
5" кольоровий сенсорний екран з магнітолою, радіо, CD з MP3
Uconnect з технологією Bluetooth™, з роз'ємом USB та AUX
Кермо з клавішами управління функціями магнітоли та з пелюстками перемикання передач
Шкіряна оббивка керма та ручки коробки перемикання передач
Панель приладів із спідометром, тахометром, вказівником рівня палива, одометр загального і добового
пробігу, цифровий годинник, вказівник температури охолоджуючої рідини, температури зовнішнього повітря,
інформацією з бортового комп’ютера
Комбінована оббивка салону, тканина темно-сірого кольору з вставками із еко-шкіри коричневого кольору,
двоколірне шкіряне кермо, вставки на торпеді в колір кузова
Сонцезахисний козирок із дзеркалом і підсвіткою для водія та пасажира
Два місця для зберігання речей на торпеді
Верхній бардачок з функцією охолодження
Підсвітка в багажному відділенні
Вантажний простір має три різних рівні
Комплект килимків (передні + задні)
Матричний мультифункціональний дисплей на панелі приладів
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Екстер’єр
Передні протитуманні фари з функцією підсвітки в повороті
Додатковий світлодіодний стоп-сигнал і одна задня протитуманна фара
Бампери пофарбовані в колір кузова
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом
Зовнішні дзеркала заднього виду пофарбовані в колір кузова
Хромовані рамки окантовки задніх фар
Спеціальний передній бампер
Спеціальні накладки на задній бампер
Легкосплавні колісні диски 225/45 R17
Запасне колесо зменшених розмірів (докатка)
Забарвлення кузова пастельною фарбою (код фарби 268 або 830)

S - стандартне обладнання,

( -- ) – неможливо,

097
876
041
976

6F4
5EQ
803
5CF

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S+
7 500 грн

О/грн – опція.

Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу (що настає швидше), на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований),
на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 15000 км або 1 раз на рік.
* - Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера.
Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.
Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.
Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

Забарвлення кузова пастельною фарбою
код фарби 268

код фарби 830

Легкосплавні колісні диски 225/45 R17 (5EQ)

884
Комбінована оббивка салону,
тканина темно-сірого кольору
з вставками із еко-шкіри коричневого кольору,
двоколірне шкіряне кермо,
вставки на торпеді в колір кузова,
можливо з кодом фарби кузова 268, 830, 934, 108, 909

ESP + Hill Holder

Автоматичний двозонний клімат - контроль

Blue & Me с технологією Bluetooth™, з роз’ємом USB та AUX

Вантажний простір має три різних рівні

Система TRACTION+

Два бардачки для зберігання речей на торпеді

5" кольоровий сенсорний екран, радіо, CD з MP3

Панорамний дах з багатошарового скла із шторкою

Переднє сидіння пасажира з можливістю складання

Спеціальний передній бампер

Спеціальні накладки на задній бампер

