OOО«Захід Авто-М»
м. Мукачево, вул. Автомобілістів 3-Г
тел.. (03131)3-18-50
www.fiat-ukraine.com

FIAT FULLBACK

FIAT FULLBACK
22.11.2018 г.
- MODELLO / SERIE:

Вантажопасажирський пікап з подвійною кабіною , 5-ти місний
503.N8G.1

Двигун
Максимальний крутний момент
Коробка передач / кількість передач
Привід
Габаритні розміри (довжина / ширина / висота)
Маса автомобіля в спорядженому стані
Вантажопідйомність
Мінімальний дорожній просвіт, мм
Максимальна маса причепу (без гальм / з гальмами), кг
Максимальна швидкість
Відповідність екологічним нормам
Витрата палива л/100км (змішаний)*
Об’єм паливного баку
Країна виробник
Версія

Спеціальна пропозиція на моделі 2017р. на 22.11.2018, з ПДВ*
*Пропозиція діє на авто в наявності, до 30.11.2018р.

2.4 TD 154 л.с. / 3500 об/хв
Дизельний, 2442 см3, з турбокомпресором та проміжним
охолодженням
380 Nm / 1500-2500 об/хв
MКПП / 6
повний Easy Select 4WD
5 205 / 1 785 / 1 775 мм
1 870 кг
1 030 кг
200
750 / 3 100
169 км/год
EURO V+
6,4 л
75 л
Таїланд
SX

659 000 грн

Безпека
Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
Система електронного розподілу гальмівного зусилля (EBD)
Система допомоги при екстреному гальмуванні (BA)
Динамічна система контролю гальмівних зусиль (ATC)
Система курсової стабілізації автомобіля (ESC)
Антипробуксувальна система (TCL)
Система стабілізації при буксуванні причепа (TSA)
Подушка безпеки водія
Подушка безпеки переднього пасажира
Іммобілайзер
Передні паси безпеки з регулюванням по висоті

Обладнання, комфорт та функціональність
Механічна 6-ст. коробка перемикання передач
Перемикач режимів трансмісії поворотним перемикачем
Система приводу EASY SELECT PART TIME 4WD
Кондиціонер з ручним регулюванням та повітряним фільтром салону
Маршрутний комп’ютер
Підігрів заднього скла
Регулювання керма по висоті та вильоту
Передні склоочисники з регульованим інтервалом роботи
Електросклопідйомники передніх вікон, з функцією анти защемлення на дверях водія
Задні електросклопідіймачі
Центральний замок
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей
Пакет для курців (прикурювач)
Коректор кута нахилу передніх фар
Підголовники задніх сидінь, регульовані за висотою
Підігрів передніх сидінь двоступеневий
Передній підлокітник з місцем для зберігання речей
Крючки для кріплення вантажу
Спинка другого ряду, що складається, з вбудованим підлокітником та підстаканниками

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

20 000 грн
S
S
S
S

2 000 грн
2 000 грн
S
S
S
S
S

4 000 грн
S
S
S

S
S
S
S+

Передні сидіння з регулюванням по довжині та наклону спинки
Водійське сидіння з регулюванням по висоті
Обмежувач відкриття заднього борту
Комплект килимків (передні + задні)

Інтер’єр
Панель приладів зі спідометром, тахометром, показником рівня палива,
температури охолоджуючої рідини, одометр загального і добового пробігу
Тканинна оббивка сидінь
Передній плафон освітлення салону
Сонцезахисний козирок для водія і переднього пасажира (з дзеркалом)
Місце для зберігання речей в дверях

S
S
S
S
S

Екстер’єр
Передні протитуманні фари
Задня протитуманна фара
Передній бампер в колір кузова
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом
Світлодіодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту
Хром пакет: хромовані дверні ручки, хромовані накладки на дзеркала
Передня захисна пластина під бампером
Задні і передні бризковики
16" сталеві диски з вантажними покришками розміру 205 R16C
Кришка багажника в колір кузова (код 563) з пластиковою обшивкою всередині та підсвіткою
Повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску
Забарвлення кузова пастельній фарбою білого кольору (код 563)
Забарвлення кузова фарбою металік темно сірого кольору (код 480)

S - стандартне обладнання,

( -- ) – неможливо,

S
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2 000 грн
S
S
S

CAP

55 000 грн
S
S

210

0 грн

О/грн – опція.

Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки.
Міжсервісний пробіг - 15000 км
* - Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера.
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального.
Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.
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.

- висота борта 475 мм

Забарвлення кузова фарбою білого кольору (код 563)

Забарвлення кузова фарбою металік темно сірого кольору (код 480)

Тканинна оббивка сидінь

Механічна 6-ст. коробка перемикання передач

Система приводу EASY SELECT PART TIME 4WD

Кришка багажника в колір кузова з пластиковою обшивкою всередині та підсвіткою

