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КОМПЛЕКТАЦІЯ  URBAN  
Двигун 1.4 140к.с.E6b МТ FWD 

Рекомендована роздрібна вартість, модель 2020р. грн з ПДВ*      604 900 
Спеціальна пропозиція на моделі 2020р. грн, з ПДВ* 

Пропозиція діє на авто в наявності, до 31.01.2021р *     574 900 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ДВИГУН 

Тип Рядний, 4 циліндри, бензиновий 

Максимальна потужність, к.с. при об / хв 140 / (5 000) 

Максимальний крутний момент, Nm при об / хв 230 / ( 1 750) 

Робочий об'єм, см3 1 368 

Трансмісія Механічна, 6 ступенів  

Привід Передній 4х2 

Тип палива Бензин 
РОЗМІРИ І ВАГА  

Довжина / ширина / висота, мм 4 264 / 1 796 / 1 595 

Колісна база, мм 2 570 

Маса транспортного засобу в спорядженому стані, кг 1 320 

Об’єм багажника / об’єм при складених сидіннях, л 245 / 910 
ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ  

Розгін 0 - 100 км/год, с 9,8 

Максимальна швидкість, км/год 190  
ВИТРАТИ ПАЛИВА  

Місто, л/100км** 7,8 

Траса, л/100км** 5,0 

Змішаний, л/100км** 6,0 

Відповідність екологічним вимогам EURO 6 

Об’єм паливного баку 48 л 

Країна виробник  Італія 
 

Рекомендована роздрібна вартість, модель 2020р. грн з ПДВ*      604 900 
Спеціальна пропозиція на моделі 2020р. грн, з ПДВ* 

Пропозиція діє на авто в наявності, до 31.01.2021р *     574 900 
 

 СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ   
Бензиновий двигун 1,4 140 к.с., версія URBAN (334.21K.4) 

БЕЗПЕКА   
VDC + ASR/MSR + ABS + EBD - система курсової стійкості автомобіля, з електронним 
розподілом гальмівного моменту, контролю буксування при розгоні і гальмуванні двигуном, 
антиблокувальна система гальм з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль 

392 S 

Electronic Roll Mitigation (ERM) – система запобігання перекидання автомобіля BNS S 
Hill Holder  - система допомоги при старті на підйомі 056 S 
Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира 500 S 
Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира 505 S 

Захисні бокові шторки для захисту голови при бічному ударі 614 S 
Регулювання передніх пасків безпеки за висотою 198 S 
Електричне стояночне гальмо 026 S 
Відключення подушки безпеки переднього пасажира 4DK S 

http://www.fiat.zhitomir.ua/


ІНТЕР'ЄР   
Багатофункціональний монохромний дисплей TFT 3,5"  панелі приладів  JAY S 
Регульований по вильоту передній підлокітник з місцем для зберігання дрібниць 132 S+ 
Кермо з шкіряною обшивкою 320 S 
Панель торпеди в колір кузова  JEG S 
Тканина оббивка сидіння   S 
Спинка сидіння переднього пасажира з кишенями 0BY S 
Роздільні задні сидіння, складаються в пропорції 60/40 40H S 
Регульовані підголовники задніх сидінь 3 шт. 511 S+ 
Набір для курця (попільничка і прикурювач) 989 S+ 

АУДІО И МУЛЬТИМЕДІА   
Магнітола VP1 з радіо, MP3, без CD, USB, Bluetooth™ 1ZX S 

Кількість аудіо колонок - 4 RCD S 
Кермо з клавішами керування функціями магнітоли, телефону, круїз контроля, Bluetooth 709 S 

ОБЛАДНАННЯ, КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ   
Кондиціонер  025 S 
Електросклопідйомники передні з функцією Auto 028 S 
Електросклопідйомники задні 023 S 
Електричний підсилювач керма 112 S 
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей, багажника  008 S 
Центральний замок 228 S 

Задній склоочисник + обігрів заднього скла  S 
Бортовий комп’ютер 48F S 
Коректор кута нахилу передніх фар та функція затримки вимкнення фар "Follow me home"  S 
Функція "Розумна заправка", вбудована заправна кришка в заправну дверці 209 S 
Фари головного світла LED  LM6 S+ 
Денні ходові вогні (DRL) з світлодіодною технологією LED 9U5 S+ 
Механічна 6-ст. коробка перемикання передач 8FZ S 
Додатковий обігрівач салону PTC 52Y S 
Система Start&Stop - система автоматичного відключення двигуна 5DE S 
Електрична розетка 12V 823 S 
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості 416 S 
Система моніторингу тиску в шинах (TPMS 2) 7B2 S 

Додаткова підготовка для холодного клімату 129 S+ 
Додаткова підготовка для пильних доріг 022 S+ 

ЕКСТЕР'ЄР   
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом 041 S 
Зовнішні дзеркала заднього виду чорного кольору 4YD S 
Сталеві колісні диски R16'' 215/60 415 S 
Запасне колесо зменшених розмірів (докатка) 803 S+ 
Забарвлення кузова пастельною фарбою червоного кольору (код фарби 289) 7AZ На вибір 
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код фарби 296) 5CA На вибір 

 

 

S/S+ - стандартне обладнання,  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.  
** - 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.  

 

 

 

Забарвлення кузова пастельною фарбою червоного кольору (код 289)          
 

 

 

 
 

 

 
                  Тканина оббивка сидіння                                                    Панель торпеди в колір кузова 

 
 
 

 

 



 

 

 

 
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору (код 296) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Тканина оббивка сидіння                                                    Панель торпеди в колір кузова 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


