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Fiat automobilio pasiūlymas
Gerbiamieji,
Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują Fiat 500X automobilį, kurio komplektaciją ir kainą pateikiame
žemiau.

500X 1.6 120 MJet Pop Star (334.334.1)

*Nuotraukoje pavaizduotas automobilis yra tik vaizdinė priemonė ir gali skirtis nuo realiai siūlomo.

Techninės charakteristikos (atitinka standartinės komplektacijos automobilį)
Variklio darbinis tūris, cm3
1.598
Galia maks, kW (AG) prie aps/min)
88 (120) prie 3.750
Sukimo momentas, Nm
320 prie 1.750 aps/min
Degalų rūšis
Dyzelinas
Degalų bako talpa, l
48
Degalų sąnaudos, l/100km (mieste/užmiestyje/vidutinės)
4,7/3,8/4,1
CO2 išmetimas, g/km
109
Ekologinis standartas
Euro 6
Maksimalus greitis, km/h
186
Pagreitėjimas 0-100 km/h, s
10,5
Pavarų dėžė
6 pavarų mechaninė
Varantieji ratai
Priekiniai
Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm
4.248/2.025/1.600
Ratų bazė, mm
2.570
Vietų skaičius
5
Bagažinės tūris, l
350/1.000
Techninių aptarnavimų intervalas, km
30.000
Kėbulo spalva
Juoda (601)
Vidaus spalva
Juodos spalvos apmušalai (121)

Standartinė įranga
Saugumas
• Ratų antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdžių galios paskirstymo sistema (EBD).
Elektroninė automobilio stabilumo kontrolės sistema (ESP) su avarinio stabdymo sistema (BAS), varančiųjų ratų
praslydimo kontrolės sistema (TCS), stabdymo varikliu kontrolės sistema (MSR), vairo pasukimo asistavimo sistema
(DST) ir judėjimo pradžios įkalnėn asistavimo sistema (HSA)
• Elektroninė apsaugos nuo apsivertimo sistema (ERM)
• Vairuotojo saugos oro pagalvė
• Priekinio keleivio saugos oro pagalvė
• Šoninės saugos oro pagalvės priekyje, integruotos į sėdynes
• Užuolaidinės saugos oro pagalvės (apsauga priekyje ir gale sėdintiems)
• Priekinio keleivio saugos oro pagalvės deaktyvavimo funkcija
• Reguliuojamo aukščio priekiniai tritaškiai saugos diržai, su įtempėjais ir apkrovos ribotuvais
• Galiniai tritaškiai saugos diržai
• Vairuotojo ir keleivių neužsegtų saugos diržų informacinis skydelis
• Priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija
• Fiat Code imobilizatorius
• Padangų slėgio jutikliai
• ISOFIX tvirtinimai vaikiškai kėdutei
Išorė ir stilius
• 16" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 215/60 R16
• Kėbulo spalva dažyti šoniniai galinio vaizdo veidrodėlių dangteliai
• Galinis oro aptakas
• Kėbulo spalvos prietaisų skydelio apdaila
Komfortas ir funkcionalumas
• Fiat Mood Selector™ automobilio parametrų nustatymo sistema (Auto, Sport, All-Weather / Traction)
• Stop&Start sistema
• Oro kondicionierius
• Nuotolinio valdymo centrinis užraktas
• Pastovaus greičio palaikymo sistema
• Elektriniai priekinių langų kėlikliai su vieno paspaudimo funkcija. Elektriniai galinių langų kėlikliai
• Elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
• Šildomos priekinės sėdynės
• PTC šildytuvas greitesniam salono šildymui
• Elektrinis vairo stiprintuvas
• Elektroninis stovėjimo stabdis
• Oda aptrauktas vairas
• Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
• Kišenės priekinių sėdynių atlošuose
• Galinės sėdynės atlošas padalintas santykiu 60/40
• Šaldoma daiktadėžė priekinėje panelėje
• Padangų remonto komplektas “Fix&Go”
• 12V lizdas centrinėje panelėje
• 3,5" TFT vienspalvis prietaisų skydelis
Garso įranga ir telematika
• Multimedijos valdymas ant vairo
• 6 garsiakalbių audio sistema su 180W bendra galia
• AUX/USB jungtys centrinėje prietaisų panelėje
• Uconnect™ Live sistema
• Uconnect® Smartouch multimedija
Spalvotas 5,0'' liečiamas ekranas, AM/FM radijas ir MP3 grotuvas (Bluetooth® Audio-Streaming), laisvų rankų
įranga su Bluetooth® sąsaja ir balso atpažinimu

Gamintojo komplektuojama papildoma įranga
5CA

Pastelinis dažymas (White Ice 296)

EUR su PVM
467

Pardavėjo komplektuojama papildoma įranga
Vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė
Papildomai pardavėjo teikiamos paslaugos
Teisinė automobilio registracija - techninis pasas, techninės apžiūros talonas, valstybiniai numeriai.
24 h techninė pagalba kelyje galiojanti gamyklinės garantijos laikotarpiu.
5 metų garantija be ridos apribojimo. Pasirašoma atskira sutartis
Automobilio pristatymo terminas
Atskiru susitarimu
Kaina
EUR su PVM
Standartinės komplektacijos automobilio kaina
Automobilio kaina su papildoma įranga ir paslaugomis

20.490
20.957

Speciali pasiūlymo kaina

18.960

Gamyklinė garantija
Visiems FIAT markės automobiliams suteikiama bendroji 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamyklinė kokybės
garantija, be ridos apribojimo, 96 (devyniasdešimt šešių) mėnesių gamyklinė garantija nuo kiauro kėbulo prarūdijimo
be ridos apribojimo ir 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija nuo dažų dangos defektų, be ridos apribojimo.
Gamyklinės garantijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo automobilio pirmos registracijos dienos arba nuo
automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos – priklausomai nuo to, kurio iš išvardintų įvykių data yra
pirmesnė.
Gamyklinės garantijos sąlygos yra nurodytos automobilio pirkimo - pardavimo sutarties priede Nr. 2 – „Automobilio
kokybės garantijos teikimo sąlygos“, o taip pat šias sąlygas galite rasti ir oficialiuose FIAT atstovybės tinklalapiuose
www.FIAT.lt ir www.FIATprofessional.lt. Garantinis aptarnavimas atliekamas FIAT markės automobilių gamintojo
autorizuotuose servisuose:
Vilniuje - UAB Krasta Auto Vilnius Ozo g. 10A, Vilnius
Kaune - UAB Krasta Auto Kaunas Veiverių g. 150, Kaunas
Marijampolėje - UAB Autoforumas Gamyklų g. 4, Marijampole
Klaipėdoje - UAB Krasta Auto Klaipėda Svajonės g.40, Klaipėda
Šiauliuose - UAB Autlit Pramonės g. 24G, Šiauliai
Panevėžyje - UAB Sadiras S. Kerbedžio g. 21, Panevėžys
Be bendrosios 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamyklinės garantijos automobiliui suteikiama papildoma trečiųjų
naudojimo metų (nuo 25 iki 36 eksploatavimo mėnesio) gamyklinė garantija. Ši papildoma garantija ribojama
100.000 (vieno šimto tūkstančių) km automobilio rida, t.y. tuo atveju, jei per pirmuosius 24 (dvidešimt keturis)
bendrosios gamyklinės garantijos mėnesius automobilio rida neviršija 100.000 (vieno šimto tūkstančių) km, toliau
galioja trečiųjų naudojimo metų garantija, kuri pasibaigia pirmiau įvykus bet kuriam iš šių įvykių: suėjus 36
(trisdešimt šešiems) mėnesiams arba ridai pasiekus 100.000 (vieną šimtą tūkstančių) km. Papildomos trečiųjų
naudojimo metų garantijos sąlygos nurodytos automobilio pirkimo – pardavimo sutarties priede Nr. 2 „Automobilio
kokybės garantijos teikimo sąlygos“.
Papildoma trečiųjų naudojimo metų kokybės garantija galioja tik Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) teritorijoje.
Dėl papildomos trečiųjų naudojimo metų garantijos automobilio naudotojas gali kreiptis tik į Baltijos šalių (Lietuvos,
Latvijos, Estijos) teritorijoje veikiančius FIAT markės automobilių gamintojo autorizuotus servisus:
Vilniuje - UAB Krasta Auto Vilnius Ozo g. 10A, Vilnius
Kaune - UAB Krasta Auto Kaunas Veiverių g. 150, Kaunas
Marijampolėje - UAB Autoforumas Gamyklų g. 4, Marijampole
Klaipėdoje - UAB Krasta Auto Klaipėda Svajonės g.40, Klaipėda
Šiauliuose - UAB Autlit Pramonės g. 24G, Šiauliai
Panevėžyje - UAB Sadiras S. Kerbedžio g. 21, Panevėžys
Ryga - SIA Autobrava Biķernieku iela 145, Latvija
Talinas – Autospirit AS Ehitajate tee 122, 13517 Estija

Kartu su automobiliu pirkėjui yra perduodamos automobilio kokybės garantijos (įskaitant papildomą trečiųjų
naudojimo metų garantiją) teikimo sąlygos (Priedas Nr. 2) bei automobilio garantijos knygelė.

Tikimės, kad mūsų pasiūlymas Jus sudomino. Jeigu turite klausimų, reikalinga papildoma informacija ar norite
išbandyti dominantį automobilį, maloniai prašome kreiptis.
UAB KRASTA AUTO VILNIUS
Ozo g. 10A,
08200 Vilnius
Tel.: +370 636 37970
Andrius Lesevičius
andrius.lesevičius@fiat.lt

UAB KRASTA AUTO KAUNAS
Veiverių g. 150,
46391 Kaunas
Tel.: +370 636 87933
Edgaras Bomblauskas
edgaras.bomblauskas@fiat.lt

UAB KRASTA AUTO
KLAIPĖDA
Svajonės g. 40,
94101 Klaipėda
Tel.: +370 639 65508
Rolandas Banys
rolandas.banys@fiat.lt

UAB AUTOFORUMAS
Gamyklų g. 4,
68108 Marijampolė
Tel.: +370 686 88165
Gintaras Stadulis
gintaras.stadulis@autoforumas.lt

