САТЕЛІТ МОТОР», ТОВ
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР

АВТОМІСТО

АВТОСАЛОН НА ПРАВОМ БЕРЕЗІ:
ВУЛ. ІВАНА ЕЗАУ, 16
ТЕЛ.: (056) 376-10-00
МОБ.: (067) 524-31-70; (067) 562-29-90

www.fiat.dp.ua

FIAT DOBLÒ PANORAMA
04.09.2018 г.

FIAT DOBLÒ PANORAMA - MODELLO

/ SERIE:

5-ти місний пасажирський мінівен
152.71A.1

1.4 16v 95 к.с. / 6000 об/хв

Двигун

Бензиновий, 1368 см³, з розподіленим електронним
фазованим вприском

Максимальний крут ний момент
Коробка передач / кількіст ь передач
Привід
Габарит ні розміри (довжина / ширина / висот а)
Маса авт омобіля в спорядженому ст ані
Вант ажопідйомніст ь
Об’єм багажного відділення
Максимальна швидкіст ь
Відповідніст ь екологічним нормам
Вит рат а палива (міст о, т раса, змішаний)*
Об’єм паливного баку
Країна виробник
Версія

Вартість моделей

127 Nm / 4500 об/хв
МКПП / 5
передній
4406 / 1832 / 1845
1370 кг
5 осіб + 335 кг
790 / 3200 л
161 км/год
EURO VI
9,3 / 5,9 / 7,2 л
60 л
Туреччина

Pop

2018р

459 000 грн
439 000 грн

ПДВ*

Спеціальна пропозиція на моделі 2017р. на 04.09.2018, з ПДВ*
*Пропозиція діє на авто в наявності, до 30.09.2018р.

Код опції

Безпека
Ант иблокувальна сист ема (ABS) з елект ронним розподілом гальмівних зусиль (EBD)
Сист ема ESC + ASR / MSR + HILL HOLDER - сист ема курсової ст абілізації авт омобіля + сист ема
конт ролю буксування при розгоні і гальмуванні двигуном + сист ема корот кочасного гальмування
авт омобіля, що ст оїт ь на підйомі
Подушка безпеки для водія
Подушка безпеки для переднього пасажира
Денні ходові вогні (DRL)

009

S

392

S

500
502

S
S+
S

025

S+
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S+
S
S
S
S
S
S
S
S
S+
5 000 грн

Обладнання, комфорт та функціональність
Кондиціонер з ручним регулюванням
Механічна 5-ст . коробка перемикання передач
Гідропідсилювач керма
Регульоване кермо по висот і т а глибині
Елект ричний підігрів заднього скла
Інт елект уальний передній склоочисник
Задній склоочисник
Корект ор кут а нахилу передніх фар
Цент ральний замок
Передні елект росклопідйомники
Пакет для курців (прикурювач і попільничка)
Додат кова розет ка на 12V на панелі приладів
Пробка паливного баку з замком
Підголовники задніх сидінь 3 шт , регульовані за висот ою
Підголовники передніх сидінь, регульовані за висот ою
2-секційне заднє сидіння, складні спинки в пропорції 1/3 – 2/3
Маршрут ний комп’ют ер
Місце для зберігання речей / документ ів під ст елею
Дат чик т емперат ури зовнішнього повіт ря
Комплект для пильних регіонів
Задній паркт ронік (дат чик паркування)

014
011
029
54D
101
048
228
028
989
823
352
182
195
48F
835
5BY
022
508

Інтер’єр

Панель приладів зі спідомет ром, т ахомет ром, показником рівня палива, т емперат ури охолоджувальної рідини,
одомет р загального т а добового пробігу, інформації з маршрут ного комп’ют ера, цифровий годинник
Сидіння з т канинною оббивкою
Сидіння пасажира, регульоване вперед/назад т а за нахилом спинки
297
Сонцезахисний козирок для водія і пасажира
Передній і задній плафон освіт лення салону, з т аймером відключення
Плафон освіт лення багажного відділення
Управління функціями магніт оли і т елефону на рульовому колесі
245
5" кольоровий сенсорний екран з радіо AM/FM, виходи USB, AUX, без CD
6Q2
Сист ема Uconnect™ з т ехнологією Bluetooth™, з можливіст ю підключення т елефону

S
S
S
S
S
S
S+
S+
S

Екстер’єр
Передні т а одна задня прот ит уманні фари
Прот иударні бокові захисні молдинги
Трет ій цент ральний ст оп – сигнал
Зовнішні дверні ручки чорного кольору
Задні двері зі склом, які відкривают ься доверху
Праві бокові зсувні двері
Ліві бокові зсувні двері
Бампери пофарбовані в колір кузова
Зовнішні дзеркала заднього виду з механічним регулюванням з салону
Зовнішні дзеркала заднього виду з елект роприводом складування т а підігрівом
Зовнішні дзеркала заднього виду пофарбовані в колір кузова
Ст альні колісні диски 195/60 R16
Запасне колесо ст андарт них розмірів
Забарвлення кузова паст ельною фарбою білого кольору (код фарби 249)
Забарвлення кузова фарбою мет алік (код фарби 487, 612, 722, 695)

S - стандартне обладнання,

( -- ) – неможливо,

097
927
690
148
523
055
876
043
041
976
144
980
210

4 000 грн
S
S
S
S
S
S
S+
S
2 000 грн
S+
S
S+
S
0 грн

О/грн – опція.

Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу , на кузов від наскрізної корозії – 8 років (ку зов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки.
Міжсервісний пробіг - 15000 км
* - Цінов а пропозиція діє за наяв ності даних ав томобілів на складі імпортера.
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери в одіння, дорожніх, погодних та інших умов , які в пливають на в итрат у пального.
Реальна в итрата пального може в ідрізнятися в ід зазначеної і в изначається лише експериментально.
Представ лена в ище інформація носить в иключно інформаційний характер, і ні за яких обстав ин не може бу ти в итлу мачена інакше.
Даний прайс-лист не яв ляється доку ментом, який підтв ерджу є комплектацію ав томобіля.
Виробник або продав ець залишає за собою прав о зміни комплектацій та цін на ав томобілі без попереднього пов ідомлення.

Забарвлення кузова паст ельною фарбою

Забарвлення кузова фарбою мет алік

код фарби 249

Сидіння з т канинною оббивкою

код фарби 722

Забарвлення кузова фарбою мет алік
код фарби 590

код фарби 695

5" кольоровий сенсорний екран з радіо AM/FM, виходи USB, AUX

код фарби 612

код фарби 487

Місце для зберігання речей / документ ів під ст елею

Управління функціями магніт оли і т елефону на рульовому колесі

