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Fiat automobilio pasiūlymas

Džiaugiamės galėdami Jums pasiūlyti įsigyti naują Fiat 124 Spider automobilį, kurio komplektaciją ir kainą pateikiame
žemiau.

124 Spider 1.4 AT Lusso (348.L01.0)

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

Techninės charakteristikos (atitinka standartinės komplektacijos automobilį)
Variklio darbinis tūris, cm3
Galia maks, kW (AG) prie aps/min
Sukimo momentas, Nm
Degalų rūšis
Degalų bako talpa, l
Degalų sąnaudos, l/100km (mieste/užmiestyje/vidutinės)
CO2 išmetimas, g/km
Ekologinis standartas
Maksimalus greitis, km/h
Pagreitėjimas 0-100 km/h, s
Pavarų dėžė
Varantieji ratai
Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm
Ratų bazė, mm
Durų skaičius
Vietų skaičius
Išorės spalva

1.368
103 (140) prie 5.000 aps/min
240 prie 2.250 aps/min
Benzinas
45
8,5/5,1/6,4
148
Euro 6
215
7,5
6 pavarų automatinė
Galiniai
4.054 / 1.740 / 1.233
2.310
2
2
Juoda (5DN)

Standartinė įranga
Saugumas
• Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) su avarinio
stabdymo sistema (EBA), varančiųjų ratų praslydimo kontrolės sistema (TCS), elektroninė stabilumo kontrolė
(ESC)
• Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės
• Šoninės saugos oro pagalvės priekyje, integruotos į sėdynes
• Reguliuojamo aukščio priekiniai tritaškiai saugos diržai, su įtempėjais ir apkrovos ribotuvais
• Aktyvūs galvos atlošai
• Fiat Code imobilizatorius
• Padangų slėgio jutikliai (TPMS)
• ISOFIX tvirtinimai vaikiškai kėdutei
• Aktyvi susidūrimo su pėsčiaisiais apsaugos sistema
• Priekiniai rūko žibintai
Išorė ir stilius
• 17" lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 205/45 R17
• LED galiniai žibintai
• Kėbulo spalva dažyti šoninių veidrodėlių dangteliai
• Kėbulo spalva dažytos šoninės slenksčių juostos
• Sidabrine spalva dažytas priekinio stiklo rėmas
• Atkeliamas stogas su akustiniu išorinio garso slopinimu
• Dvigubas išmetamasis vamzdis
Komfortas ir funkcionalumas
• Dienos šviesų žibintai (DRL)
• Nuotolinio valdymo centrinis užraktas
• Elektriniai priekinių langų kėlikliai
• Elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
• Oda aptrauktas vairas
• Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis
• Odiniai sėdynių apmušalai
• Juodos spalvos (Piano Black) prietaisų skydelio apdaila
• Beraktė automobilio užvedimo sistema
• Automatinė klimato kontrolė
• Reguliuojamo aukščio vairas
• Padangų remonto komplektas “Fix&Go”
• 12V lizdas centrinėje panelėje
Garso įranga ir telematika
• Radijas su CD/MP3 grotuvu, 3“ ekranas su USB jungtimi
• Multimedijos valdymas ant vairo
• 4 garsiakalbiai
Gamintojo komplektuojama papildoma įranga
5DN
Metalizuotas dažymas (juoda)
JPM
Šildomos priekinės sėdynės
LSB
Apsaugos sistema
Paketas „Visibility“
Lediniai žibintai
LED dienos žibintai
8FG
Adaptyvųs priekiniai žibintai
Priekinių žibintų apiplovimas
Valytuvai su AUTO funkcija
Automatinių šviesų funkcija
Radio paketas
7“ liečiamas ekranas su radiju ir MP3 grotuvu
8FE
Laisvų rankų įranga su Bluetooth sąsaja
USB jungtis
Skaitmeninis radijas (DAB)

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.

Kaina
Eur su PVM
Speciali pasiūlymo kaina

29.040,00

Preliminarus finansavimo pasiūlyma
Finansavimo laikotarpis – 60 mėn.
Pradinis įnašas – 5.808 eur.
Likutinė vertė po 60mėn. su 70.000 km. rida – 7.260 eur.
Mėnesinė įmoka – 293 eur.
Bendra palūkanų norma – 2,5%

Gamyklinė garantija
Visiems FIAT automobiliams suteikiama gamyklinė garantija 24 mėn., be ridos apribojimo, 8 metų garantija nuo
kiauro kėbulo prarūdijimo, 3 metų garantija nuo dažų dangos defektų, be ridos apribojimo. Garantijos laikas
pradedamas skaičiuoti nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantijos sąlygos nurodytos
pirkimo-pardavimo sutartyje. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas atliekamas autorizuotuose servisuose Vilniuje,
Kaune, Marijampolėje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
Be bendrosios garantijos automobiliui suteikiama papildoma trečiųjų naudojimo metų (nuo 25 iki 36 eksploatavimo
mėnesio) garantija. Ši papildoma garantija ribojama 100.000 km automobilio rida, t.y. tuo atveju, jei per pirmuosius
24 bendrosios garantijos mėnesius automobilio rida neviršija 100.000 km, toliau galioja trečiųjų metų garantija, kuri
pasibaigia pirmiau įvykus bet kuriam iš šių įvykių: suėjus 36 mėnesiams arba ridai pasiekus 100.000 kilometrų.
Papildoma kokybės garantija galioja tik Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) teritorijoje. Dėl papildomos trečiųjų
metų garantijos automobilio naudotojas gali kreiptis tik į Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos, Estijos) teritorijoje
veikiančius Fiat autorizuotus servisus (serviso partnerius).

UAB Krasta Auto Vilnius
Ozo g. 10A, 08200 Vilnius
Tel.: +370 5 2461717;
Faks.: +370 5 2426311;
El. paštas: vilnius@fiat.lt

UAB Krasta Auto Kaunas
Veiverių g. 150, 46391 Kaunas
Tel.: +370 37 210535;
Faks.: +370 37 210552;
El. paštas: kaunas@fiat.lt

UAB Krasta Auto Klaipėda
Svajonės g. 40, 94101 Klaipėda
Tel.: +370 46 344944;
Faks.: +370 344944
El. paštas: klaipeda@fiat.lt

UAB Autoforumas
Gamyklų g. 4, 68108
Marijampolė
Tel.: +370 343 98745;
Faks.: +370 343 98746
El. paštas: info@autoforumas.lt

