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ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

Καλέστε το CIAO FIAT για πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
(από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9 πμ και 5 μμ)..

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η MOPARR® VEHICLE PROTECTION παρέχει μία ευρεία γκάμα συμβολαίων υπηρεσιών, 
εγκεκριμένων από την Fiat, που είναι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα έτσι ώστε να 
φροντίζουν το δικό σας αυτοκίνητο. Με την MOPARR VEHICLE PROTECTION έχετε 
την εγγύηση ότι όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης εκτελούνται από απόλυτα 
εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς στους εξουσιοδοτημένους Διανομείς και 
συνεργεία της Fiat, και ότι χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Τα συμβόλαια 
υπηρεσιών μας περιλαμβάνουν μία πλήρη γκάμα επιλογών όσον αφορά στην διάρκεια και 
στην διανυθείσα απόσταση, τα οποία έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να ταιριάζουν καλύτερα 
με τις δικές σας ανάγκες. Η Mopar έχει δημιουργήσει τα βασικά συμβόλαια έτσι ώστε να 
διατηρήσει το δικό σας καινούργιο Panda σε άριστη λειτουργική κατάσταση πάντοτε.

Όταν αγοράζετε το καινούργιο αυτοκίνητο σας, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχετε διάφορες επιλογές του τρόπου αποπληρωμής. Με την FCA BANK μπορείτε να επιλέξετε την μέθοδο 
αποπληρωμής η οποία ταιριάζει καλύτερα με τις δικές σας ανάγκες μέσα από μία ευρεία γκάμα ελκυστικών οικονομικών λύσεων. 
Μηνιαίες δόσεις: σας επιτρέπει να επεκτείνετε την πληρωμή όλου ή μέρους του καινούργιου σας Fiat για μία περίοδο με εύρος από 12 έως 72 μήνες, ή μέρους του κόστους αγοράς του 
μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σας για μία περίοδο με εύρος από 12 έως 60 μήνες.

Leasing: μία εναλλακτική λύση της χρηματοδότησης, αυτή η λύση σας παρέχει την δυνατότητα της χρήσης του αυτοκινήτου χωρίς να δεσμεύετε το κεφάλαιο σας. Μπορείτε να επιλέξετε 
έναν όρο συμβολαίου (από 24 έως 60 μήνες) και προπληρωμή, συν μία ευέλικτη τελική αξία εξαγοράς. Αυτό είναι ιδανικό για επαγγελματίες, πωλητές και επιχειρηματίες, που έχουν τα 
οικονομικά και φορολογικά οφέλη. Χάρη στους όρους του συμβολαίου μίσθωσης, υπάρχει μία πλήρης γκάμα υπηρεσιών οι οποίες παρέχουν μεγάλα οφέλη σε ιδιώτες αγοραστές και 
επαγγελματίες χρήστες που προτιμούν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο τους χωρίς τις σκοτούρες των διαχειριστικών και λειτουργικών κοστών.
Για περισσότερες πληροφορίες: Καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης στο 800 11 500 800 (από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9 πμ και 5 μμ) – www.fcabank.gr

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Κατεβάστε το CIAO FIAT MOBILE, την επίσημη εφαρμογή της Fiat η οποία σας κρατάει μόνιμα 
συνδεδεμένους με όλες τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που μπορεί να χρειαστείτε.

APP

Επισκεφθείτε το on-line κατάστημα της Fiat στο www.store.fiat.com

E-COMMERCE

Ακολουθήστε το #FiatCare για πληροφορίες από τον κόσμο της Fiat ή στείλτε ένα 
δημόσιο tweet ή προσωπικό μήνυμα στο @FiatCareIT για άμεση βοήθεια.

CIAO FIAT SOCIAL

Το FCA Fleet & Business είναι το πρόγραμμα της Fiat Chrysler Automobiles το οποίο 
απαντάει σε όλες τις ανάγκες των επαγγελματιών πελατών – συμπεριλαμβανομένης 
της απαλλαγής του ΦΠΑ, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και μεγάλες εταιρείες. 
Μέσω των συνεργατών μας, παρέχουμε σε επαγγελματίες πελάτες εξειδικευμένα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα για αγορά ή χρονομίσθωση, συν υπηρεσίες after-sales 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, που περιλαμβάνουν πλάνα συντήρησης και 
επεκτάσεις εγγύησης. 

FLEET & BUSINESS

FLEET
& BUSINESS

800 11 500 800



Ανανεωμένο μέσα και έξω, το νέο Qubo είναι το 
ιδανικό αυτοκίνητο για οδήγηση μέσα στην πόλη γιατί 
έχει μήκος λιγότερο από τέσσερα μέτρα και έχει ένα 

πολύ κλειστό κύκλο στροφής. Ευέλικτο και 
συμπαγές, παρέχει άπλετο εσωτερικό χώρο και 

ένα πραγματικά τεράστιο πορτμπαγκάζ. Και με τις 
συρόμενες πλάγιες πόρτες, οι επιβάτες σας μπορούν 

να μπουν και να βγουν με ευκολία ακόμα 
και στους πιο στενούς χώρους.

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ
Δώστε τέλος στα προβλήματα
   στάθμευσης με το νέο Qubo.
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Θα εκπλαγείτε από το πόσο μεγάλος είναι ο 
χώρος φόρτωσης του νέου Qubo: με 
αναδιπλούμενα τα πίσω καθίσματα, παρέχει 
ένα όγκο φόρτωσης έως και 2,500 λίτρα. 
Μπορείτε να διαμορφώσετε τα 
καθίσματα σε 16 διαφορετικές 
θέσεις. 
Μπορείτε ακόμα και να ζητήσετε το 
προαιρετικό αναδιπλούμενο εμπρός 
κάθισμα, για ένα επίπεδο χώρο 
φόρτωσης ο οποίος μπορεί να μεταφέρει φορτία 
μήκους έως και σχεδόν 2.5 μέτρων.

ΦΟΡΤΩΜΑ
Ότι και αν είναι αυτό που θέλετε,
   μπορείτε να το πάρετε μαζί σας.
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Καθίστε πίσω από το τιμόνι του νέου 
Qubo και θα ανακαλύψετε ένα τελείως 

καινούργιο κόσμο, από το ευρύχωρο 
εσωτερικό με τα νέα χρώματα και 

ταπετσαρίες για τα καθίσματα, έως την 
τεχνολογία info-τηλεματικής. Το νέο ράδιο 
με οθόνη αφής’’ που διαθέτει Bluetooth®, 

USB και MP3, σας κρατάει συνδεδεμένους 
με την μουσική που θέλετε. 
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Οπουδήποτε και αν πηγαίνετε, μπορείτε να οργανώσετε 
τον ελεύθερο χρόνο σας όπως επιθυμείτε με το νέο Qubo 
Trekking. Και επιπλέον, μπορείτε να περνάτε από δύσκολα 

οδοστρώματα χάρη στο Traction+, το οποίο ενεργεί σαν ένα 
αυτασφάλιστο διαφορικό το οποίο βελτιώνει την ελκτική 

δύναμη σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΤΕ
Με το νέο Qubo Trekking 
   υπάρχει πάντα χώρος για 
       νέους ορίζοντες.
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Με μία τεράστια όρεξη για ζωή εκτός σπιτιού και τις προκλήσεις της 
καθημερινής ζωής, ο χαρακτήρας του νέου Qubo Trekking 
φαίνεται με μία ματιά, με τους μαρσπιέδες του, τα πλευρικά διακοσμητικά 
με λογότυπο, τις ζάντες αλουμινίου με βουρτσισμένο διαμαντέ φινίρισμα με 
ελαστικά M+S και τις μπάρες οροφής. Και σαν μία πινελιά φινιρίσματος, 
είναι πλέον διαθέσιμο με το αποκλειστικό νέο Magnetico Bronze.

ΕΚΦΡΑΣΤΕ
Το δικό σας πνεύμα
    ελευθερίας.
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Απλά

Μεταλλικό

* αποκλειστικά για το Trekking
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293 ΚΟΚΚΙΝΟ AMORE293 ΚΟΚΚΙΝΟ AMORE 487 ΜΠΛΕ MEDITERRANEO487 ΜΠΛΕ MEDITERRANEO

249 ΛΕΥΚΟ GELATO249 ΛΕΥΚΟ GELATO168 KOKKINO PASSIONE

Απλά

168 KOKKINO PASSIONE 479 ΜΠΛΕ RIVIERA479 ΜΠΛΕ RIVIERA

551 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ SICILIA551 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ SICILIA

444 BRONZE MAGNETICO*
ΝΕΟ

333 ΜΠΛΕ LIBERTΆ
ΝΕΟ

612 ΓΚΡΙ MAESTRO

632 ΜΑΥΡΟ TENORE

LOUNGE
•  Air Condition
•  Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
• Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
•  4 αερόσακοι
• Τάσια τροχών 15”
• Ράδιο Bluetooth® με οθόνη αφής MP3/AUX/USB
•  Δερμάτινο τιμόνι
• Κουμπιά ελέγχου ηχοσυστήματος στο τιμόνι
•  Προβολείς ομίχλης
•  Διαιρούμενο 60/40 και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα
•  Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του 

αμαξώματος
• Ρεζέρβα (δεν διατίθεται στην έκδοση CNG)

TREKKING
Όπως το επίπεδο εξοπλισμού LOUNGE, συν:
•  Ζάντες αλουμινίου 15’’ με βουρτσισμένο διαμαντέ 

φινίρισμα
• Traction+
• Φιμέ τζάμια
• Μπάρες οροφής
•  Εμπρός υποβραχιόνιο 
•  Κάθισμα οδηγού με μηχανική ρύθμιση ύψους
•  Κάθισμα οδηγού με οσφϋική ρύθμιση 
•  Κιτ Trekking (ειδικός εμπρός προφυλακτήρας, 

ελαστικά M+S, υπερυψωμένη ανάρτηση)

Ταπετσαρία:

Χρώματα αμαξώματος/ταπετσαρίες:

LOUNGE TREKKING

Επίπεδα εξοπλισμού:εξοπλισμού:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑ OPT
LOUNGE TREKKING

162 163 213

PASTELLO

168 Κόκκινο Passione 4HS � � �

249 Λευκό Gelato 4SA � � �

479 Μπλε Riviera 6FW - � -

551 Πορτοκαλί Sicilia 5JQ � � �

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

293 Κόκκινο Amore 210 � � �

487 Μπλε Mediterraneo      210 - � -

612 Γκρι Maestro     210 � � �

632 Μαύρο Tenore 210 � � �

333 Μπλε Libertà 210 � � -

444 Bronze Magnetic 210 - - �

ΝΕΟ

ΝΕΟ

162 Μαύρο / Μπεζ 163 Μαύρο / Γκρι

 

213 Sail Γκρι / Μαύρο

LOUNGE

162 Μαύρο / Μπεζ 163 Μαύρο / Γκρι 213 Sail Γκρι / Μαύρο



 

LOUNGE TREKKING

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ

Πλευρικά διακοσμητικά � �

Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του 
αμαξώματος.

� �

Προφυλακτήρες στο χρώμα του 
αμαξώματος

� �

Φιμέ τζάμια – �

Τάσια τροχών 15”  � –

Ζάντες αλουμινίου 15’’ με βουρτσισμένο 
διαμαντέ φινίρισμα – �

Μπάρες οροφής 375 � �

Κεντρικό ένθετο ταμπλό με γυαλιστερό 
μαύρο φινίρισμα

� �

Δερμάτινο τιμόνι με κουμπιά ελέγχου 
ηχοσυστήματος, και δερμάτινο πόμολο 
λεβιέ ταχυτήτων

� �

Μαρσπιέδες και πλευρικά διακοσμητικά – �

Μαλακά πατάκια πατώματος με 
λογότυπο αυτοκινήτου κεντημένο με 
μεταλλικό/ασημί κλωστή

� �

ΑΝΕΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Air Condition � �

Start&Stop 5DE �p �p

Πλευρικά παράθυρα με 2ο ανοιγόμενο τζάμι � �

Διπλή συρόμενη πλευρική πόρτα � �

Καθαριστήρας πίσω τζαμιού � �

Θερμαινόμενο πίσω τζάμι � �

Τηλεχειριστήριο κλειδώματος/
ξεκλειδώματος θυρών 

� �

Βολάν τιμονιού ρυθμιζόμενο σε ύψος και 
απόσταση

� �

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα � �

Ηλεκτρικοί και θερμαινόμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες

041 � �

Κιτ καπνιστού 989 � �

Οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού � �

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος � �

Υποβραχιόνιο εμπρός καθίσματος* � �

Διαιρούμενο 60/40 και αναδιπλούμενο 
πίσω κάθισμα

195 � �

Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού 4GQ �p �

Δίχτυ Cargo 762 �p �

Διπλή αιωρούμενη πίσω πόρτα με τζάμι 519 �

Πρίζα παροχής ρεύματος με θύρα USB � –
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LOUNGE TREKKING

ΑΝΕΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Cruise control � �

Ρεζέρβα 15” 980 �p �

Traction+ και ελαστικά M+S – �

Μπάρες οροφής (διαθέσιμες μόνο σε 
συνδυασμό με το opt. 375) r r

Αντάπτορας σκάρας για 4 ζευγάρια σκι 
+ σκάρα για 4 ζευγάρια σκι (διαθέσιμο 
μόνο σε συνδυασμό με τις μπάρες 
οροφής 50902133)

r r

Αντάπτορας σκάρας για 3 ζευγάρια σκι 
+ σκάρα για 3 ζευγάρια σκι (διαθέσιμο 
μόνο σε συνδυασμό με τις μπάρες 
οροφής 50902133)

r r

Σκάρα ποδηλάτου επάνω στις μπάρες 
(διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό με τις 
μπάρες οροφής 50902133)

r r

Σκάρα Canoe r r

490l roof box r r

360l roof box r r

Διαχωριστικό σκύλου r r

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αυτόματο κλείδωμα θυρών με ταχύτητα 
υψηλότερη από 20 km/h

� �

Γενική βάση Isofix για παιδικό κάθισμα � �

Αερόσακοι οδηγού κι συνοδηγού � �

Πλευρικοί αερόσακοι � �

Προβολείς ομίχλης 097 � �

ESC � �

Αισθητήρες παρκαρίσματος � �

Παιδικό κάθισμα με σημεία στήριξης 
Isofix (0-18 kg) r r

 Πίσω αισθητήρες στάθμευσης 508 � �

Παιδικό κάθισμα (0-13 kg) r r

Κάθισμα Junior (15-36 kg) r r

Κάθισμα Scout (15-36 kg) r r

Πλατφόρμα για κάθισμα Isofix r r

ΗΧΟΣ / INFO-ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

Ράδιο με οθόνη αφής 5’’ και Bluetooth®, 
MP3, 6 ηχεία, USB, audio-streaming

414  �  �

Κουμπιά ελέγχου ηχοσυστήματος στο 
τιμόνι

245  �  �

Καλώδιο σύνδεσης για iPod® Dension � �

Βάση συγκράτησης iPod® r r

Αντάπτορας πολυμέσων 
(USB, iPod®, Aux-in) r r

� = στάνταρ         � = προαιρετικό         – = μη διαθέσιμο         r = εξατομίκευση Lineaccessori

LOUNGE LOUNGE - TREKKING

  Βενζίνη CNG Diesel

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.4 Fire 8v 70 HP 1.3 MultiJet 16v 80 HP

Κυβισμός (cm3) 1.368 1.248

Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro 6 Euro 6

Μέγιστη ισχύς EC: kW (HP) σε στροφές 57 (77) 6000 51 (70) 6000 59 (80) 4000

Μέγιστη ροπή EC: Nm (kgm) σε στροφές 115 (11,7) 3000 104 (10,6) 3000 200 (20,4) 1500

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Κιβώτιο ταχυτήτων 5-σχέσεων 5-σχέσεων

Μετάδοση κίνησης εμπρός εμπρός

ΤΡΟΧΟΙ

Ελαστικά 185/65/R15 185/65/R15 (M+STrekking)

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εμπρός McPherson, ανεξάρτητη μεταξύ των τροχών McPherson, ανεξάρτητη μεταξύ των τροχών

Πίσω Στρεπτός άξονας Στρεπτός άξονας

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ρεζερβουάρ καυσίμου (l) (kg για CNG) 45 13,2 45

ΦΡΕΝΑ - D (δίσκος) - T (ταμπούρο)

Εμπρός (mm) Δ 257 Δ 257

Πίσω (mm) T 228 T 228

ΑΠΟΔΟΣΗ

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 155 149 161

Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) 16,0 17,7 13,9

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (l/100 km)1 
(kg/100 km - για CNG)

Κύκλος πόλης 8,6 5,4 4,8

Υπεραστικός κύκλος 5,3 3,5 3,6

Συνδυασμένος 6,5 4,2 4,0

Εκπομπές CO
2
 (g/km) 157 119 106

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (mm) 3957 3957/3971Trekking

Πλάτος (mm) 1716 1716

Ύψος (mm) 1735 / 1803 (με μπάρες) 1735 / 1803 (με μπάρες) / 1810 (Trekking)

Χώρος φόρτωσης (όγκος σε m3)

   με αναδιπλούμενα τα πίσω καθίσματα

0,25 0,33

2,4 2,5

ΒΑΡΗ

Βάρος κενού οχήματος 1365 1275

Ρυμουλκούμενο βάρος, χωρίς φρένα (kg) – 400

Φορτίο ρυμούλκησης (τρέϊλερ με φρένα) (kg) – 1000

1 Κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία (λίτρα ανά 100 km)

n Ύψος χωρίς μπάρες οροφής 
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