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FIAT TALENTO COMBI M1 LWB H1
11.03.2021 г.
FIAT TALENTO - MODELLO / SERIE:
Двигун
Максимальний крутний момент
Коробка передач
Привід
Габаритні розміри (довжина / ширина (з дзеркалами) / висота), мм
Маса автомобіля в спорядженому стані, кг
Максимальна повна маса, кг
Вантажопідйомність, включаючи водія, кг
Вантажний відсік: об'єм (до задньої полиці), методика VDA **, м3
Вантажний відсік: об'єм з складеним сидінням третього ряду, методологія VDA **, м 3
Вантажний відсік: об'єм з демонтованим сидінням третього ряду, методологія VDA **, м3
Максимальна швидкість
Відповідність екологічним вимогам
Емісія СО2 , г/км
Витрата палива л/100км (місто /траса /змішаний)*
Об’єм паливного баку
Країна виробник
Версія

Вартість моделей 2020р. на 11.03.2021, з ПДВ*

Вантажопасажирський, 8-м місць
296.PA6.1
1.6 Diesel 115 к.с. / 3500 об/хв
Дизельний, 1598 см³, з безпосереднім
впорскуванням "Common Rail",
турбокомпресором та інтеркулером
300 Nm / 1500 об/хв
MКПП / 6
передній
5399 / 1956(2283) / 1971
1970
3000
1030
1,8
2,9
4,0
153 км/год
EURO V
152 г/км
7,9 / 5,9 / 6,6 л
80л
Франція

Combi M1 L2H1

919 000

грн

Код опції

Безпека
Система ABS з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD)
Система ESP - система курсової стабілізації автомобіля + система HSA, що полегшує початок
руху на схилі та запобігає відкату автомобіля назад на крутому підйомі
Подушка безпеки водія
Подушка безпеки переднього пасажира та піротехнічні преднатягувачи ременів безпеки
Іммобілайзер
Другий ряд сидінь з ISOFIX
Обладнання, комфорт та функціональність
Підігрів заднього скла
Омивач та очисник заднього скла
Передні склоочисники з регульованим інтервалом роботи
Центральний замок з дистанційним керуванням, відкриття/закриття дверей
Ключ з 2-мя кнопками – відкриття / закриття дверей
Передній і задній кондиціонери + підігрів
Кермо, регулюється по висоті
Денні ходові вогні (DRL) зі стандартними лампами
Комплект для курців (попільничка і прикурювач)
Передні електросклопідйомники
Збільшена вантажопідйомність
Сепаратор води в паливному фільтрі з покращеною фільтрацією палива
Круїз контроль та обмежувач швидкості
Парктронік задній (тільки звук)
Механічна 6-ст. коробка перемикання передач
Сидіння водія з регулюванням по висоті
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Сидіння водія «Комфорт»: підлокітник і регулювання жорсткості попереку
Одномісне переднє пасажирське сидіння
Сидіння переднього пасажира «Комфорт»: підлокітник і регулювання жорсткості попереку
Сидіння другого ряду без регулювання, з 3 місцями та 2 підлокітниками, з можливістю зняття
Сидіння 3-го ряду з 3-мя сидячими місцями, з можливістю подвійного складання, з можливістю зняття
Інтер’єр
Магнілота 1 DIN з AUX, USB, MP3 та кнопками дистанційного керування на кермі
Панель приладів зі спідометром, тахометром, показником рівня палива, температури
охолоджуючої рідини, одометр загального і добового пробігу
Передній плафон освітлення салону
Сонцезахисний козирок для водія і пасажира
Сидіння з тканинною оббивкою
Інтер’єр чорного коліру
Гумовий килим підлоги в задньому відсіку чорного коліру
Жорстка полиця багажного відділення (навантаження 50 кг)
Пластикові задні бокові панелі (до вікна)
Екстер’єр
Передні протитуманні фари
Додатковий центральний стоп-сигнал і задня протитуманна фара
Комплект захисту двигуна з низу зі сталі
Пакет LOOK1: бампер та решітка радіатору чорного коліру
Двостулкові розпашні засклені задні двері з відкриттям на 1800
Зсувні двері з правого боку з фіксованим вікном
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом та зовнішній датчик температури
Фіксовані вікна на панелі 2-го ряду та на зсувних дверях з правої сторони
Фіксовані вікна в 3-му ряді панелей з обох сторін
Стальні колісні диски R16"
Запасне колесо стандартного розміру
Забарвлення кузова фарбою металік, колір сірий
С/С+ - стандартне обладнання,

( -- ) – неможливо,

CFX

С+
С
С+
С+
С

41A

С+

050

С

8KZ

С
С
С
С
С
С+
С

482
186
43H
4HF

CKB
209
CTL
097
7BM
8MD
519
520
441
GJD
8L6
WDK
980
6FW

С+
С
С+
С
С
С
С+
С
С
С
С+
С+

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.
Витрата палива, визначається на основі методу вимірювання / кореляції з посиланням на цикли NEDC відповідно до Регламенту (ЄС) 2017 / 1152-1153.
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.

Габаритні розміри (мм)

Розміри вантажного простору (мм)
А Довжина на рівні підлоги - 1 136
B Довжина на рівні підлоги зі складеним третім рядом - 1 552
C Максимальна ширина
- 1 662
D Ширина між арками коліс - 1 268
Е Максимальна висота
- 1 369
Поріг навантаження
- 552

Розміри дверного отвору зсувний бічних
дверей (мм)
А Ширина на відстані 600 мм від підлоги - 907
B Ширина на відстані 100 мм від підлоги - 1 030
C Висота - 1 284

Розміри дверного отвору задніх
дверей (мм)
А Ширина на 70 мм від підлоги - 1 391
B Висота - 1 320

Забарвлення кузова фарбою металік, колір сірий

