
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIAT DOBLÒ PANORAMA 
 

 
 

 

22.11.2018 г. 
FIAT DOBLÒ PANORAMA - MODELLO / SERIE: 

5-ти місний пасажирський мінівен 

152.763.1 

Двигун 
 

1.6 MultiJet II 16v 105 к.с. / 4000 об/хв 

Дизельний, 1598 см³, з прямим вприском MultiJet 
"Common Rail", турбокомпресор зі змінною 

геометрією та інтеркулером 

Максимальний крутний момент 290 Nm / 1500 об/хв 
Коробка передач / кількість передач МКПП / 6 

Привід передній 

Габаритні розміри (довжина / ширина / висота) 4406  / 1832 / 1845 - 1895 

Маса автомобіля в спорядженому стані 1430 кг 

Вантажопідйомність 5 осіб + 335 кг 

Об’єм багажного відділення 790 / 3200 л 

Максимальна швидкість 164 км/год 

Відповідність екологічним нормам EURO V 

Витрата палива (місто, траса, змішаний) 6,1 / 4,7 / 5,2 л 

Об’єм паливного баку 60 л 

Країна виробник Туреччина 

Версія Easy 
 
 

 
 
 
 

Вартість ПДВ* 539 850 грн 
                                                                                                                                                                                           Код опції  

Безпека   

ABS з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD) 009 S 
Подушка безпеки для водія 500 S 
Подушка безпеки для переднього пасажира 502 S 
Денні ходові вогні  (DRL)  S 

Обладнання, комфорт та функціональність   
Кондиціонер з ручним регулюванням 025 S+ 
Механічна 6-ст. коробка перемикання передач  S 
Гідропідсилювач керма 014 S 
Регульоване кермо по висоті та глибині 011 S 
Електричний підігрів заднього скла 029 S 
Інтелектуальний передній склоочисник 54D S 
Задній склоочисник 101 S 
Коректор кута нахилу передніх фар 048 S 
Центральний замок 228 S 
Передні електросклопідйомники  028 S 
Електросклопідйомники задніх вікон 023 S+ 
Пакет для курців (прикурювач і попільничка) 989 S+ 
Додаткова розетка на 12V на панелі приладів 823 S 
Розетка на 12V в багажному відділенні 4HG S 
Пробка паливного баку з замком 352 S 
Підголовники задніх сидінь 3 шт, регульовані за висотою 182 S 
Підголовники передніх сидінь, регульовані за висотою  S 
2-секційне заднє сидіння, складні спинки в пропорції 1/3 – 2/3 195 S 
Маршрутний комп’ютер 48F S 
Місце для зберігання речей / документів під стелею 835 S 
Датчик температури зовнішнього повітря 5ВY S+ 
Комплект для пильних регіонів  022 S+ 

Шторка в багажному відділі 104 S 

ТОВ «Союз Автомотів» 

м. Житомир 

вул. Київська, 106 

моб. тел. 067 411 38 48 

www.fiat.zhitomir.ua 

 

 

 

 



Інтер’єр   
Панель приладів зі спідометром, тахометром, показником рівня палива, температури охолоджувальної 
рідини, одометр загального та добового пробігу, інформації з маршрутного комп’ютера, цифровий годинник 

S 

Сидіння з тканинною оббивкою 126 S 
Сидіння пасажира, регульоване вперед/назад та за нахилом спинки 297 S 
Сонцезахисний козирок для водія і пасажира  S 
Передній і задній плафон освітлення салону, з таймером відключення  S 
Плафон освітлення багажного відділення  S 
Управління функціями радіо на рульовому колесі  245 S+ 
Радіо с MP3, AUX-IN/USB 6ZE S+ 

Екстер’єр   
Передні та одна задня протитуманні фари 097 S+ 
Протиударні бокові захисні молдинги 927 S 
Третій центральний стоп – сигнал 690 S 
Зовнішні дверні ручки чорного кольору  S 
Задні двері зі склом, які відкриваються доверху 148 S 
Праві бокові зсувні двері 523 S 
Ліві бокові зсувні двері 055 S 
Бампери пофарбовані в колір кузова 876 S 
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом 041 S+ 
Покажчики поворотів вбудовані в зовнішні дзеркала заднього виду  S 
Стальні колісні диски 195/60 R16 144 S 
Запасне колесо стандартних розмірів 980 S+ 
Забарвлення кузова фарбою металік 210 S+ 

 
 

S - стандартне обладнання,                   ( -- ) – неможливо,                       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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             Забарвлення кузова фарбою металік                           
 

 

                                                               код фарби 695                                                                                                          код фарби 722                        

    

 

 

 

 
 


