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

Tipo HB 1.4 120 Easy (357.128.0)

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

Techninės charakteristikos (atitinka standartinės komplektacijos automobilį)
Variklio darbinis tūris, cm3
1.368
Galia maks, kW (AG) prie aps/min
88 (120)
Sukimo momentas, Nm
215 prie 2.500 aps/min
Degalų rūšis
Benzinas
Degalų bako talpa, l
50
Degalų sąnaudos, l/100km (mieste/užmiestyje/vidutinės)
7,7/5,0/6,0
CO2 išmetimas, g/km
139
Ekologinis standartas
Euro 6
Maksimalus greitis, km/h
200
Pagreitėjimas 0-100 km/h, s
10,9
Pavarų dėžė
6 pavarų mechaninė
Varantieji ratai
Priekiniai
Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm
4.368 / 1.792 / 1.495
Ratų bazė, mm
2.638
Durų skaičius
5
Vietų skaičius
5
Bagažinės tūris, l
440
Techninių aptarnavimų intervalas, km
15.000
Kėbulo spalva pasirinktinai
Metalizuota ruda (444)
Vidaus interjeras
Juoda ir pilka medžiaga (015)

Standartinė įranga
Saugumas
• Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), 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 (Hill
Holder)
• 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)
• Reguliuojamo aukščio priekiniai tritaškiai saugos diržai, su įtempėjais ir apkrovos ribotuvais
• Galiniai tritaškiai saugos diržai
• Fiat Code imobilizatorius
• Padangų slėgio jutikliai
• ISOFIX tvirtinimai vaikiškai kėdutei
• Gaisro prevencijos sistema (FPS)
Išorė ir stilius
• Kėbulo spalva dažyti bamperiai
• 16" plieniniai ratlankiai su ratų gaubtais, padangos 205/55 R16
• Kėbulo spalva dažyti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių dangteliai
• Chromuotos išorės rankenėlės
Komfortas ir funkcionalumas
• Oro kondicionierius
• Nuotolinio valdymo centrinis užraktas
• Elektriniai priekinių langų kėlikliai
• Šildomas galinis stiklas
• Elektrinių galinių langų kėlikliai
• Elektra valdomi ir šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai
• Šildomos priekinės sėdynės
• Elektrinis vairo stiprintuvas
• Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
• Galinės sėdynės atlošas padalintas santykiu 60/40
• 3 galvos atlošai galinėje sėdynėje
• Padangų remonto komplektas „Fix&Go”
• 12V lizdas centrinėje panelėje
• TFT vienspalvis prietaisų skydelis
• Išorės temperatūros jutiklis
• PTC šildytuvas greitesniam salono šildymui
• Oda aptrauktas vairas
Garso įranga ir telematika
• Uconnect® Smartouch VP2 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
097
275
316
396
416
420
508
5DR
8Z9
980

Priekiniai rūko žibintai su posūkio apšvietimo funkcija
Porankis galinėje sėdynėje su dėtuve
Galinio vaizdo kamera
Priekiniai tekstiliniai kilimėliai
Pastovaus greičio palaikymo sistema
16“ lengvojo lydinio ratlankiai, padangos 205/55 R16
Parkavimosi jutikliai gale
Metalizuotas dažymas “grigio underground“ (695)
Paketas „Easy Business“
132 - Priekinių sėdynių porankis
40Y - Vairuotojo sėdynės juosmens išlinkio reguliavimas
Standartinio dydžio atsarginis ratas

EUR su PVM
186
93
186
56
93
654
149
559
245
130

Kaina
EUR su PVM
Standartinės komplektacijos automobilio kaina
Siūlomo automobilio kaina su papildoma įranga/paslaugomis

15.990
18.341

Speciali pasiūlymo kaina

15.488

Preliminarus finasavimo pasiūlymas
Mėnesinė įmoka – 161 eur.
Pradinė įmoka – 3.097 eur.
Likutinė vertė – 3.872 eur.
Lizingo laikotarpis – 60 mėn.
Bendra palūkanų norma – 2,8%
Rida per 60 mėn. – 90.000 km.

Tikiuosi, 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, Vilnius
Tel.: +370 5 2461717;
El. paštas: vilnius@fiat.lt

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

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

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

