
            ** ∆εν διατίθεται σε εκδόσεις LPG, CNG a = στάνταρ D = προαιρετικό 5 = μη διαθέσιμο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εμπρός αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού 500 a a a a a

Αερόσακοι τύπου κουρτίνας 614 a a a a a

Πλευρικοί αερόσακοι 505 D D a D a

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) a a a a a

ESC + ASR + HILL HOLDER a a a a a

Αυτόνομο σύστημα πέδησης 6DC 5 D D D D

Πίσω αισθητήρες στάθμευσης 508 5 D D D D

Φώτα ημέρας με τεχνολογία LED 5 5 a 5 a

Προβολείς ομίχλης 097 D D a a a

Εμπρός προσκέφαλα με μηχανισμό anti-whiplash a a a a a

Πίσω προσκέφαλα 182 a a a a a

Ρεζέρβα μικρών διαστάσεων** 803 a a a a a

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι 5BH 5 a a a a

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

Radio CD/MP3 Player 414 D 5 5 5 5

Σύστημα UConnect (Bluetooth®, USB, βάση φόρτισης smartphone) 8FB 5 a a a a

ΠΑΚΕΤΟ

STYLE CROSS - Ζάντες αλουμινίου 15  Γυαλιστερές λεπτομέρειες και γάντζοι 
ρυμούλκησης Βαμμένα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών Υπερυψωμένο 
κεντρικό τούνελ 

9UX 5 5 D 5 5

STYLE 4X4 - ∆ερμάτινο τιμόνι / πόμολο λεβιέ ταχυτήτων Ζάντες αλουμινίου 15  
με σκούρο φινίρισμα Βαμμένα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών Βαμμένες 
εξωτερικές χειρολαβές θυρών καθίσματα από οικολογικό δέρμα/textile 
Κεντρική κονσόλα με ποτηροθήκες

9UY 5 5 5 D 5

OOF-ROAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικά ασφαλιζόμενο διαφορικό (ELD) 939 5 5 5 a a

Επιλογέας οδήγησης (Auto/Off-Road/Gravity Control) 5 5 5 5 a

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ POP LOUNGE
 CITY 

CROSS
4x4

CROSS
4x4

800 115 00 800

FLEET
& BUSINESS

Οι προδιαγραφές και ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να διαφέρουν λόγω ειδικών νομικών απαιτήσεων ή προϋποθέσεων της αγοράς. Τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την έκδοση είναι καθαρά ενδεικτικά. Η FCA μπορεί να αλλάξει τα μοντέλα που 
περιγράφονται σε αυτή την έκδοση οποιαδήποτε στιγμή για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους. Fiat Marketing 02.2.3233.24 - S - 09/2017 - Printed in Italy - TS - Τυπωμένο σε χαρτί χωρίς χλώριο.

Φροντίστε το δικό σας Fiat με ένα μόνο κλικ! Συνδεθείτε με το my.fiat.com

WEB

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

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

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η MOPAR® 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 MOPAR® VEHICLE 
PROTECTION έχετε την εγγύηση ότι όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης 
εκτελούνται από απόλυτα εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς στους 
εξουσιοδοτημένους ∆ιανομείς 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 ∆ευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 9 πμ και 5 μμ) – www.fcabank.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

w w w . f i a t . g r



PANDA ¡¹° PANDA ¡¹° 
ÆÃÁ º°£¶Á°.ÆÃÁ º°£¶Á°.

ÌÀòè óôèî ðìèõñòá ôöî åëäÞóåöî ðïù 
äéáôÝõåôáé, ôï Panda åÝîáé åêáéòåôéëÀ 
ðïìàðìåùòï Ûôóé ñóôå îá éëáîïðïéÜóåé 
Þìå÷ ôé÷ áîÀçëå÷ óá÷. Ã óøåäéáóíÞ÷ 
ôïù Panda åÝîáé âáóéóíÛîï÷ óå 
Ûîá ôåôòÀçöîï ëàëìï – ôï óøÜíá 
ðïù óùîäùÀúåé ôèî óôéâáòÞôèôá ëáé 
óôáõåòÞôèôá åîÞ÷ ôåôòáçñîïù íå ôèî 
ðáéøîéäéÀòéëè äéÀõåóè ëáé ôèî åùåìéêÝá 
åîÞ÷ ëàëìïù, äÝîïîôá÷ óôï Panda ôèî 
íïîáäéëÜ ðòïóöðéëÞôèôá ôïù. Æñòá, 
ùðÀòøåé Ûîá Panda çéá ôïî ëáõÛîá.
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°Á°º°¤Ë¾Æ¶ °Á°º°¤Ë¾Æ¶ 
ÆÃ ªÌ¸»° Æ¸ª ÆÃ ªÌ¸»° Æ¸ª 
¢¹°ªº¶¢°ª¸ª.¢¹°ªº¶¢°ª¸ª.

¸ óéìïùÛôá ôïù Panda åÝîáé áðìÀ 
áêåðÛòáóôè. Ã óøåäéáóíÞ÷ ôïù óùîäùÀúåé 
ìåéôïùòçéëÞôèôá ëáé åíæÀîéóè, áðÞ ôá 
ùðåòùãöíÛîá åíðòÞ÷ æáîÀòéá Ûö÷ 
ôé÷ óôòïççùìåíÛîå÷ çöîÝå÷ ôïù ôòÝôïù 
ðáòáõàòïù ôï ïðïÝï ðáòÛøåé áëÞíá 
ðåòéóóÞôåòè ïòáôÞôèôá. 
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ºÃ¹Æ°Æ¶ ¦°ÁÆ° ºÃ¹Æ°Æ¶ ¦°ÁÆ° 
Æ¸Á ¼¿Æ¶¹Á¸ Æ¸Á ¼¿Æ¶¹Á¸ 
¦¤¶ËÄ° Æ¸ª ¦¤¶ËÄ° Æ¸ª 

·¿¸ª.·¿¸ª.

LOUNGE μ°ª¹ºÃª ¶¥Ã¦¤¹ª»Ãª 
(åðéðìÛïî ôïù åêïðìéóíïà ôïù Pop)

Στιλ - ºáìàííáôá åêöôåòéëñî ëáõòåæôñî 
óôï øòñíá ôïù áíáêñíáôï÷, øåéòïìáâÛ÷ 
õùòñî óôï øòñíá ôïù áíáêñíáôï÷, ðìåùòéëÛ÷ 
ðòïóôáôåùôéëÛ÷ ôáéîÝå÷. 
Εξοπλισμός - ºÀõéóíá ïäèçïà òùõíéúÞíåîï 
óå àãï÷, òÀäéï UConnect Bluetooth® ëáé 
äåòíÀôéîï ôéíÞîé íå ëïùíðéÀ åìÛçøïù.

POP μ°ª¹ºÃª ¶¥Ã¦¤¹ª»Ãª   

Στιλ - ¦òïæùìáëôÜòå÷ âáííÛîïé óôï øòñíá ôïù 
áíáêñíáôï÷.
Εξοπλισμός - Air Condition, åíðòÞ÷ - ðÝóö 
ðòïóëÛæáìá, ðòïåçëáôÀóôáóè èøïóùóôÜíáôï÷, 
åíðòÞ÷ èìåëôòéëÀ ðáòÀõùòá, 4 áåòÞóáëïé, 
ëåîôòéëÞ ëìåÝäöíá, òåúÛòâá

¶Ýôå íéìÀíå çéá ôï óôéì ôïù Ü çéá ôá 
øáòáëôèòéóôéëÀ ôïù, è çëÀíá ôïù Panda Ûøåé 
ëÀôé åéäéëÞ çéá ôïî ëáõÛîá. ¶ðéìÛêôå ôï åðÝðåäï 
åêïðìéóíïà ðïù ðòïôéíÀôå Pop Ü Lounge 
ëáé åôïéíáóôåÝôå îá áðïìáàóåôå Þóï íðïòåÝôå 
ðåòéóóÞôåòï ôï áùôïëÝîèôï óá÷. 
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Íîåôï, ðòáëôéëÞ ëáé åêùðèòåôéëÞ. Æï Panda 
åÝîáé ôï éäáîéëÞ íÛòï÷ çéá îá ëÀîåôå Ûîá ôáêÝäé 
óå ïðïéïîäÜðïôå áðÞ ôïù÷ áçáðèíÛîïù÷ óá÷ 
ðòïïòéóíïà÷. ¦áòÛøåé âÛìôéóôè äéáøåÝòéóè 
øñòïù íå 14 äéáæïòåôéëÛ÷ õÜëå÷, åîñ è õÛóè 
ôïù ëáõÝóíáôï÷ ôïù ïäèçïà, ôï ðÞíïìï ôïù ìåâéÛ 
ôáøùôÜôöî ëáé ôï ôéíÞîé åÝîáé Þìá óøåäéáóíÛîá Ûôóé 
ñóôå îá áéóõÀîåóôå Þóï ôï äùîáôÞî ðéï Àîåôá.

¢èíéïùòçÜóôå ¢èíéïùòçÜóôå 
ôèî äéëÜ óá÷ ôèî äéëÜ óá÷ 
úñîè Àîåóè÷.úñîè Àîåóè÷.
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º°£¶Á°ª º°£¶Á°ª 
¶Ì¶¹ »¹° ¶Ì¶¹ »¹° 

°¡Ä¹° ¦¤¶ËÄ°. °¡Ä¹° ¦¤¶ËÄ°. 
°Á°º°¤Ë¾Æ¶ °Á°º°¤Ë¾Æ¶ 

Æ¸Á ¢¹º¸Æ¸Á ¢¹º¸
 ª°ª. ª°ª.

»å ôï îÛï Panda 4x4 íðïòåÝôå îá âéñóåôå 
Þìå÷ ôé÷ ðåòéðÛôåéå÷ ðïù íðïòåÝ îá åðéõùíåÝôå 
ëáé îá áîôéíåôöðÝóåôå íå åùëïìÝá ïðïéáäÜðïôå 
off-road ðòÞëìèóè è ïðïÝá íðïòåÝ îá 
âòåõåÝ óôïî äòÞíï óá÷. °ùôÞ ôï Panda 
åÝîáé ôï ëáõèíåòéîÞ óá÷ 4x4, íåôáôòÛðïîôá÷ 
ëÀõå äòÞíï óôèî ôÛìåéá äéëáéïìïçÝá çéá îá 
äéáóëåäÀóåôå ëáé îá äïëéíÀóåôå ôèî ïäÜçèóè 
ðÛòá áðÞ 
ëÀõå Þòéï. 
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21° 32°20°

Æï ëìåéäÝ çéá îá ðåòÀóåôå íå åðéôùøÝá ëÀõå 
äòÞíï åÝîáé è åùåìéêÝá: ôï Panda 4x4 åÝîáé ôï ðéï 
óùíðáçÛ÷ off-road óôèî ëáôèçïòÝá ôïù. Ãé îÛå÷ 
áôóÀìéîå÷ úÀîôå÷ 15ÕÕ ôöî ôòïøñî ôïîÝúïùî ôèî 
ðåòéðåôåéñäè ðòïóöðéëÞôèôá ôïù åîñ íå ôèî 
åðéìåëôéëÜ ôåôòáëÝîèóè, õá íðïòÛóåôå îá ðÀôå 
ðáîôïà.

μ°ª¹ºÃª ¶¥Ã¦¤¹ª»Ãª

Στιλ - ¦òïæùìáëôÜòå÷ Off-Road, íðÀòå÷ ïòïæÜ÷, 
ðìåùòéëÛ÷ ðòïóôáôåùôéëÛ÷ ôáéîÝå÷ íå ìïçÞôùðï 4x4, 
ðòïóôáôåùôéëÀ æòàäéá ëáé åéäéëÛ÷ áôóÀìéîå÷ úÀîôå÷ 
ôòïøñî 15ÕÕ.
Εξοπλισμός- »åôÀäïóè ëÝîèóè÷ 4x4, ELD (èìåëôòïîéëÀ 
áóæáìéúÞíåîï äéáæïòéëÞ). ESC, åìáóôéëÀ M+S 

¶¦¹¤¶ºÆ¹º¸ Æ¶ÆÄ°º¹Á¸ª¸

To Panda 4X4 Ûøåé åðéìåëôéëÜ ôåôòáëÝîèóè (Torque on 
Demand) è ïðïÝá ëáôáîÛíåé ïíïéÞíïòæá ëáé áîáìïçéëÀ ôèî 
åìëôéëÜ äàîáíè óôïù÷ äàï Àêïîå÷. ÌÀòè óôï èìåëôòïîéëÀ 
áóæáìéúÞíåîï äéáæïòéëÞ (ELD), íðïòåÝ îá äéáøåéòéóôåÝ 
áëÞíá ëáé ôé÷ ðéï äàóëïìå÷ ëáôáóôÀóåé÷, æòåîÀòïîôá÷ 
ôïù÷ ôòïøïà÷ ïé ïðïÝïé øÀîïùî ôèî ðòÞóæùóè ôïù÷ ëáé 
íåôáæÛòïîôá÷ éóøà óå åëåÝîïù÷ ðïù Ûøïùî ôèî ëáìàôåòè 
ðòÞóæùóè óôï Ûäáæï÷.

¡öîÝá òÀíðá÷
¡öîÝá 
äéáæùçÜ÷

¡öîÝá 
ðòïóÛççéóè÷

4x4 ¡¹° º°£¶ 4x4 ¡¹° º°£¶ 
¦¶Ä¹¦¶Æ¶¹°.¦¶Ä¹¦¶Æ¶¹°.
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ºÀõå åëáôïóôÞ ôïù Panda Ûøåé óøåäéáóôåÝ çéá 
ôèî áðÞìùôè Àîåóè óá÷. Îòøåôáé íå éäáîéëÛ÷ 
åðéìïçÛ÷ áðÞ ùæÀóíáôá ôá ïðïÝá åÝîáé 
áîõåëôéëÀ óôè øòÜóè. Ã øñòï÷ ôöî åðéâáôñî 
õá âåìôéñóåé íå óáæÜ ôòÞðï ôèî ðïéÞôèôá 
ôè÷ ïäÜçèóè÷ óá÷ ëáé õá ëÀîåé ôá ðÀîôá ðéï 
áðïìáùóôéëÀ. Îôóé õá áéóõáîõåÝôå íåçáìàôåòè 
Àîåóè ëáé áùôïðåðïÝõèóè, ëáé óôïî äòÞíï áììÀ 
ëáé åëôÞ÷ äòÞíïù.

¦ÄÃÌ¿Ä¸ªÆ¶ ªÆÃ ¦ÄÃÌ¿Ä¸ªÆ¶ ªÆÃ 
°¡Á¿ªÆÃ.°¡Á¿ªÆÃ.
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°ùôÞ÷ ðïù áçáðÀåé ðòáçíáôéëÀ ôï Panda 
ëáé ôï 4x4 áðáéôåÝ Ûîá óùçëåëòéíÛîï ôàðï 
ëïíãÞôèôá÷. °ùôÞ÷ åÝîáé ï ìÞçï÷ ðïù ôï Panda 
4x4 åÝîáé äéáõÛóéíï íå ôï ðáëÛôï Style: ·Àîôå÷ 
áìïùíéîÝïù 15ÕÕ, äåòíÀôéîï ôéíÞîé, åêöôåòéëïÝ 
ëáõòÛæôå÷ ëáé øåéòïìáâÛ÷ õùòñî óôï øòñíá 
ôïù áíáêñíáôï÷, Ûîõåôá óôï åóöôåòéëÞ áðÞ 
ïéëïìïçéëÞ äÛòíá ôá ïðïÝá ôáéòéÀúïùî íå ôï 
ôáíðìÞ íå æéîÝòéóíá ôéôáîÝïù, ëÀîïùî ôï äéëÞ 
óá÷ 4x4 ôï ðéï óôéìÀôï ðïù ëùëìïæïòåÝ.

¦ÄÃª£¶ªÆ¶ »¹° ¦ÄÃª£¶ªÆ¶ »¹° 
¦¹Á¶¤¹° ªÆ¹¤ ªÆÃ ¦¹Á¶¤¹° ªÆ¹¤ ªÆÃ 

¢¹ºÃ ª°ª 4X4.¢¹ºÃ ª°ª 4X4.

17



»¶Ä¹ºÃ¹ ¶¹Á°¹ »¶Ä¹ºÃ¹ ¶¹Á°¹ 
Æ¸ª ¦Ã¤¸ª, Æ¸ª ¦Ã¤¸ª, 
»¶Ä¹ºÃ¹ ¢¶Á »¶Ä¹ºÃ¹ ¢¶Á 

¶¹Á°¹... ¶¹Á°¹... 
»¶Ä¹ºÃ¹ ¶¹Á°¹ »¶Ä¹ºÃ¹ ¶¹Á°¹ 
CITY CROSS.CITY CROSS.

»å ôï åîôåìñ÷ îÛï Panda City Cross, ï 
ëáõÛîá÷ íðïòåÝ îá êåøöòÝúåé øÀòè óôèî 
Ûîôïîè ëáé åðéõåôéëÜ ôïù åíæÀîéóè è 
ïðïÝá áîôáîáëìÀ ôÛìåéá ôá øáòÝóíáôá ôïù 
áùôïëéîÜôïù. Æï Panda City Cross åÝîáé ôï 
éäáîéëÞ áùôïëÝîèôï çéá ôèî ðÞìè íå íÝá 
Àçòéá óùíðåòéæïòÀ è ïðïÝá óá÷ åðéôòÛðåé 
îá äòáðåôåàåôå ïðïéáäÜðïôå óôéçíÜ 
õåìÜóåôå îá ëÀîåôå Ûîá äéÀìåéííá. Ùðïù 
ëáé îá âòÝóëåóôå óÝçïùòá õá ëìÛãåôå ôá 
âìÛííáôá.  
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ºáôáðìÜêôå ïðïéïîäÜðïôå óá÷ ëïéôÀúåé íå ôï 
Panda City Cross ëáé ëùòéáòøÜóôå óôèî ðÞìè 
íå ôï åðéõåôéëÞ áóôéëÞ óôéì ôïù mini SUV: 
íå íáàòå÷ íðÀòå÷ ïòïæÜ÷, ðòïæùìáëôÜòá 
ëáé ðìåùòéëÀ äéáëïóíèôéëÀ óôï øòñíá ôïù 
áíáêñíáôï÷, íáàòï åóöôåòéëÞ íå Ûîõåôá 
áðÞ ïéëïìïçéëÞ äÛòíá. £á íðïòÛóåôå îá 
äòáðåôåàóåôå óôèî åêïøÜ ëáé îá ëÀîåôå Ûîá 
ôáêÝäé åëôÞ÷ ôè÷ ðåðáôèíÛîè÷ íå ôï äéëÞ óá÷ 
Panda.  

Á° ¶¹ªÆ¶ Á° ¶¹ªÆ¶ 
ªº¤¸ÄÃ¹, ªº¤¸ÄÃ¹, 
°¤¤° Á° °¤¤° Á° 

¦°Ä°»¶¹Á¶Æ¶ ¦°Ä°»¶¹Á¶Æ¶ 
¼¹¤¹ºÃ¹.¼¹¤¹ºÃ¹.
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¼ôÀóôå ôï óôéì ôïù Panda City Cross óå 
ëïòùæáÝï åðÝðåäï íå ôï áðïëìåéóôéëÞ ðáëÛôï 
Cross Style. 
»å ëÞëëéîïù÷ äéðìïà÷ çÀîôúïù÷ 
òùíïàìëèóè÷ åíðòÞ÷, ëáìàííáôá 
åêöôåòéëñî ëáõòåæôñî äéáõÛóéíá óôï 
øòñíá ôïù áíáêñíáôï÷, íðÀòå÷ ïòïæÜ÷, 
ðòïóôáôåùôéëÜ ðïäéÀ, ðìåùòéëÀ äéáëïóíèôéëÀ 
ëáé ðìáÝóéá óå çùáìéóôåòÜ âáæÜ ëáé úÀîôå÷ 
áìïùíéîÝïù 15ÕÕ íå íáô æéîÝòéóíá.

¶Á° CITY ¶Á° CITY 
CROSS »¶ CROSS »¶ 

ªÆ¹¤.ªÆ¹¤.
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CROSS, ªÆ° CROSS, ªÆ° 
º°¤ËÆ¶Ä° ÆÃË.º°¤ËÆ¶Ä° ÆÃË.

Æï Panda Cross 4x4 åÝîáé åäñ 
çéá îá óá÷ äåÝêåé ðÞóï õáùíÀóéá 
åÝîáé è ïäÜçèóè óå äàóëïìå÷ 
äéáäòïíÛ÷ íå Þìè ôèî åùåìéêÝá, ôèî 
ìåéôïùòçéëÞôèôá, ôèî Àîåóè ëáé ôï 
óùíðáçÛ÷ íÛçåõï÷ åîÞ÷ ðòáçíáôéëïà 
SUV ôóÛðè÷. Æï ðÀõï÷ ëáé è áëòÝâåéá 
åÝîáé ðáëåôáòéóíÛîá íÛóá óå íÜëï÷ 
íÞìé÷ 370cm, Ûôóé ñóôå îá íðïòåÝôå 
îá ðáòëÀòåôå ïðïùäÜðïôå ëáé îá 
áðïìáàóåôå ïðïéïîäÜðïôå äòÞíï óôïî 
ïðïÝï ëéîåÝóôå, Þìá íå ôèî âïÜõåéá ôïù 
AWD óùóôÜíáôï÷ íåôÀäïóè÷ ëÝîèóè÷. 
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24° 21° 34°

Æï Panda Cross 4x4 Ûøåé ðòáçíáôéëÞ Off-Road 
ðîåàíá, íÛóá ëáé Ûêö: ôï åêöôåòéëÞ ôïù Ûòøåôáé 
íå íÝá Àçòéá off-road åíæÀîéóè íå çùáìéóôåòÛ÷ 
ðòïóôáôåùôéëÛ÷ ðïäéÛ÷, ðòïæùìáëôÜòå÷ óôï 
øòñíá ôïù áíáêñíáôï÷, ðìåùòéëÀ äéáëïóíèôéëÀ 
íå óÜíá Cross, Ûîôïîïù÷ ëÞëëéîïù÷ çÀîôúïù÷ 
òùíïàìëèóè÷ ëáé Ûîá øòöíéöíÛîï áëòïóöìÜîéï 
åêÀôíéóè÷. ÆáùôÞøòïîá, ôï åóöôåòéëÞ ôïù 
ðáòáíÛîåé óôéìÀôï, íå Ûîá Ûîôïîï, ëáæÛ ôáíðìÞ, 
Ûîõåôá áðÞ ïéëïìïçéëÞ äÛòíá ëáé ðïììÀ Àììá. 

OFF-ROAD
 ̧ôåôòáëÝîèóè åÝîáé 

åîåòçoðïéèíÛîè óùîåøñ÷ 
ëáôáîÛíïîôá÷ ôèî òïðÜ íåôáêà ôöî 
ôåóóÀòöî ôòïøñî, íåôáæÛòïîôá÷ 
éóøà óå åëåÝîïù÷ ðïù Ûøïùî 
ôèî ëáìàôåòè ðòÞóæùóè íå ôï 
Ûäáæï÷ øÀòè óôï óàóôèíá ELD 
(èìåëôòïîéëÀ áóæáìéúÞíåîï 
äéáæïòéëÞ).

GRAVITY CONTROL
ªá÷ âïèõÀåé îá äéáøåéòéóôåÝôå 
áðÞôïíå÷ ëáôèæÞòå÷, áëÞíá 
ëáé óå ëáëïôòÀøáìï Ûäáæï÷, 
æòåîÀòïîôá÷ áùôÞíáôá ëáé 
óôáõåòïðïéñîôá÷ ôèî ôáøàôèôá 
ôïù áùôïëéîÜôïù. 

AUTO
°ùôÞíáôè ëáôáîïíÜ ôè÷ åìëôéëÜ÷ 
äàîáíè÷ íåôáêà ôöî äàï áêÞîöî 
áîÀìïçá íå ôé÷ óùîõÜëå÷ ôè÷ 
åðéæÀîåéá÷ ôïù äòÞíïù. 

Æï Panda Cross 4x4 ðáòÛøåé 
ôïî åðéìïçÛá ôòÞðïù ïäÜçèóè÷ 
ï ïðïÝï÷ óá÷ åðéôòÛðåé îá 
øòèóéíïðïéåÝôå ôèî ôåôòáëÝîèóè 
Þðïôå ôèî øòåéÀúåóôå, 
åðéìÛçïîôá÷ íåôáêà ôöî 
áëÞìïùõöî ôòÞðöî ìåéôïùòçÝá÷:

ΒΑΣΙΚΟΣ ¶¥Ã¦¤¹ª»Ãª CROSS
(åðéðìÛïî ôïù åêïðìéóíïà ôïù 4x4)

Στιλ - ¦òïæùìáëôÜòå÷ íå ðòïóôáôåùôéëÛ÷ ðïäéÛ÷ 
íå óáôéîÛ æéîÝòéóíá, ëÞëëéîïé çÀîôúïé òùíïàìëèóè÷, 
ðìåùòéëÛ÷ äéáëïóíèôéëÛ÷ ôáéîÝå÷ íå óÜíá Cross, 
íðÀòå÷ ïòïæÜ÷ ðïììáðìñî øòÜóåöî.
Εξοπλισμός - ¶ðéìïçÛá÷ ôòÞðïù ïäÜçèóè÷ íå 
ìåéôïùòçÝå÷ Auto, Off-Road ëáé Gravity Control, 
ðìåùòéëïÝ áåòÞóáëïé, áùôÞíáôï óàóôèíá åìÛçøïù 
ëìéíáôéóíïà.

¡öîÝá 
ðòïóÛççéóè÷

¡öîÝá òÀíðá÷ ¡öîÝá 
äéáæùçÜ÷

¶¦¹¤¶¥Æ¶ ¶¦¹¤¶¥Æ¶ 
Æ¹ª ª¿ªÆ¶ª Æ¹ª ª¿ªÆ¶ª 

º°»¦Ë¤¶ª ¡¹° º°»¦Ë¤¶ª ¡¹° 
º°£¶ ªÆÄÃ¼ .̧º°£¶ ªÆÄÃ¼ .̧
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RANGERANGE

¸ çëÀíá ôïù Panda åÝîáé åùòåÝá ëáé ðïéëÝìè, áììÀ áùôÞ 
äåî óôáíáôÀåé åëåÝîïù÷ ðïù áçáðïàî ôï Panda áðÞ 
ôï îá ôï åêáôïíéëåàïùî áëÞíá ðéï ðïìà. °ùôÞ÷ åÝîáé 
ï ìÞçï÷ ðïù è åîôåìñ÷ îÛá çëÀíá ôïù Panda íðïòåÝ 
îá åêáôïíéëåùõåÝ áîÀìïçá íå ôá äéëÀ óá÷ çïàóôá 
åðéìÛçïîôá÷ íÛóá áðÞ íÝá ðìèõñòá åðéìïçñî. 
ªÝçïùòá íðïòåÝôå îá âòåÝôå ôï Panda ôï ïðïÝï óá÷ 
ôáéòéÀúåé ëáìàôåòá.

ΠΑΚΕΤΟ 
STYLE CROSS

·Àîôå÷ áìïùíéîÝïù 15ÕÕ ¡ùáìéóôåòÛ÷ 
ìåðôïíÛòåéå÷ ëáé çÀîôúïé òùíïàìëèóè÷ 
μáííÛîá ëáìàííáôá åêöôåòéëñî 
ëáõòåæôñî ËðåòùãöíÛîï ëåîôòéëÞ 
ôïàîåì 

CITY CROSS9UX

¢åòíÀôéîï ôéíÞîé / ðÞíïìï ìåâéÛ ôáøùôÜôöî 
·Àîôå÷ áìïùíéîÝïù 15ÕÕ íå óëïàòï 
æéîÝòéóíá μáííÛîá ëáìàííáôá åêöôåòéëñî 
ëáõòåæôñî μáííÛîå÷ åêöôåòéëÛ÷ 
øåéòïìáâÛ÷ õùòñî ºáõÝóíáôá áðÞ 
ïéëïìïçéëÞ äÛòíá/Textile ºåîôòéëÜ ëïîóÞìá 
íå ðïôèòïõÜëå÷

ΠΑΚΕΤΟ 
STYLE 4X4

4X49UY

ΚΩΔΙΚΟΣ 
OPT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

¸ ¶¤¶Ë£¶Ä¹° ¸ ¶¤¶Ë£¶Ä¹° 
Á° μÄ¶¹Æ¶ Á° μÄ¶¹Æ¶ 

ÆÃÁ ¢¹ºÃ ª°ª ÆÃÁ ¢¹ºÃ ª°ª 
¢ÄÃ»Ã PANDA.¢ÄÃ»Ã PANDA.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
OPT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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Æï óàóôèíá Uconnect ôïù Panda óá÷ ðáòÛøåé 
ðåòéåøÞíåîï ëáé ãùøáçöçÝá: Bluetooth®, streaming 
audio, õàòå÷ AUX, USB ëáé MP3, æöîèôéëÜ áîáçîñòéóè, 
óàóôèíá áîÀçîöóè÷ çòáðôñî íèîùíÀôöî ëáé ðïììÀ 
Àììá. °ðìÀ ëïùíðñóôå ôï äéëÞ óá÷ smartphone óôèî 
ðòáëôéëÜ âÀóè ôïù ôáíðìÞ (åàëïìè óôèî øòÜóè áëÞíá 
ëáé Þôáî ïäèçåÝôå), ëáé óùîäÛóôå ôï íå ôï äéëÞ óá÷ 
Panda App çéá îá áëïàóåôå ôèî áçáðèíÛîè óá÷ ìÝóôá 
áîáðáòáçöçÜ÷, îá åìÛçêåôå ôïî ëáéòÞ, îá äåÝôå åéäÜóåé÷ 
ëáé ðìèòïæïòÝå÷ çéá ôèî ëÝîèóè óôïù÷ äòÞíïù÷, Þìá 
øòèóéíïðïéñîôá÷ ôèî ïõÞîè ôè÷ óùóëåùÜ÷ óá÷.

MY:CAR
¦òïåéäïðïéÜóåé÷ çéá ëáìÜ 
óùîôÜòèóè ¶àòåóè ëïîôéîïà 
óèíåÝïù åêùðèòÛôèóè÷ ôè÷ Fiat 
°ðåùõåÝá÷ ëìÜóè óôèî ùðèòåóÝá ôè÷ 
Fiat °ðåùõåÝá÷ ëìÜóè óôï ëÛîôòï 
åêùðèòÛôèóè÷ ôè÷ Fiat Ííåóï÷ 
Ûìåçøï÷ ôöî ðòïåéäïðïéèôéëñî 
ìùøîéñî

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
°ðåùõåÝá÷ ðòÞóâáóè óå åêöôåòéëÛ÷ 
åæáòíïçÛ÷ ðìïÜçèóè÷ Þðö÷ ôá Google 
maps, Waze ëáé Àììá.

INFO-ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 

Ä°¢¹Ã
¶ðéìïçÜ òáäéïæöîéëñî óôáõíñî ¢éáøåÝòéóè 
áçáðèíÛîöî òáäéïæöîéëñî óôáõíñî 

»ÃËª¹º¸
¢éáøåÝòéóè áòøåÝöî íïùóéëÜ÷ ¶ðéìïçÜ ðèçÜ÷ 
áîáðáòáçöçÜ÷ Üøïù USB/AUX/Bluetooth® ¢éáøåÝòéóè 
áòøåÝöî íïùóéëÜ÷ ëáé ìéóôñî áîáðáòáçöçÜ÷ 
¶íæÀîéóè ðìèòïæïòéñî áîáðáòáçñíåîïù íïùóéëïà 
áòøåÝïù 

APP MEDIA
°ðåùõåÝá÷ ðòÞóâáóè óå åæáòíïçÛ÷ íïùóéëÜ÷ 
streaming Þðö÷ Deezer, Tuneln ëáé Àììå÷..

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Æ¸¤¶¼¿ÁÃ
¢éáøåÝòéóè åéóåòøÞíåîöî ëáé 
åêåòøÞíåîöî ëìÜóåöî ¦òÞóâáóè óå 
ôèìåæöîéëÞ ëáôÀìïçï 

¤¶¹ÆÃËÄ¡¹¶ª
¶éäïðïÝèóè çéá òáîôåâïà óôèî áôúÛîôá 
ºáéòÞ÷ óå ðòáçíáôéëÞ øòÞîï ßòá ëáé 
èíåòïìÞçéï

RANGERANGE

ªøåäéÀóôå ôïî ªøåäéÀóôå ôïî 
ëÞóíï óá÷ íå ëÞóíï óá÷ íå 
Ûîá îÛï app.Ûîá îÛï app.
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RANGERANGE

ËðïìïçÝóôå ôá ËðïìïçÝóôå ôá 
ðåòéõñòéá ôè÷ ðåòéõñòéá ôè÷ 
áóæÀìåéá÷ óá÷.áóæÀìåéá÷ óá÷.

ESC ΜΕ HILL HOLDER 
¸ìåëôòïîéëÞ÷ Ûìåçøï÷ åùóôÀõåéá÷ íå Hill 
Holder ðïù óá÷ âïèõÀåé óôï êåëÝîèíá 
áðÞ óôÀóè óå áîèæÞòá. »å ôï Panda 
íðïòåÝôå îá Ûøåôå áðïìáùóôéëÜ ïäÜçèóè 
ëáé îá ôáêéäåàåôå øöòÝ÷ óëïôïàòå÷, 
çéáôÝ çîöòÝúåé ðÞôå îá âÀìåé æòÛîï óôèî 
ðáîÝóøùòè åîÛòçåéá ôïù.

Æï îá áéóõÀîåóôå áóæáìåÝ÷ ëáé óÝçïùòïé åîñ 
ôáêéäåàåôå åÝîáé ïùóéñäå÷. °ùôÞ÷ åÝîáé ï ìÞçï÷ 
ðïù íðïòåÝ îá Ûøåé ôï Panda Ûö÷ ëáé Ûêé 
áåòÞóáëïù÷ óôïî óôÀîôáò åêïðìéóíÞ, ðìÜòå÷ 
óàóôèíá ABS íå Brake Assist, ðòïóëÛæáìá 
åíðòÞ÷ íå óàóôèíá anti-whiplash, úñîå÷ 
áóæáìåÝá÷ íå äéðìïà÷ ðòïåîôáôÜòå÷ ëáé óèíåÝá 
óôÜòéêè÷ ISOFIX óôï ðÝóö ëÀõéóíá, åîñ íðïòåÝôå 
îá âáóÝúåóôå óôïî èìåëôòïîéëÞ Ûìåçøï åùóôÀõåéá÷ 
(ESC) íå Hill Holder çéá êåëÝîèíá áðÞ óôÀóè óå 
áîèæÞòá, ëáé åàëïìè áðïæùçÜ óùçëòïàóåöî íå 
ôï °ùôÞîïíï óàóôèíá ðÛäèóè÷. 

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Æï °ùôÞîïíï óàóôèíá ðÛäèóè÷, áîáìàïîôá÷ 
ïòéóíÛîå÷ ðáòáíÛôòïù÷ Þðö÷ ôèî õÛóè 
ôöî åíðïäÝöî, ôèî óøåôéëÜ ôáøàôèôá ôïù 
áùôïëéîÜôïù, ôèî çöîÝá óôòïæÜ÷ ôïù ôéíïîéïà 
ëáé ôïî âáõíÞ ðáôÜíáôï÷ ôïù ðåîôÀì 
ôïù çëáúéïà, ðáòåíâáÝîåé áðïæåàçïîôá÷ 
óùçëòïàóåé÷ Ü íåéñîïîôá÷ ôèî óæïäòÞôèôá 
ôïù÷. ÌÀòè óå áùôÞ ôï óàóôèíá, ôï Panda 
Ûìáâå Ûîá ðïìàôéíï âòáâåÝï: ôï 2013 Euro 
NCAP Advanced.
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Æï Panda åÝîáé ôï íïîáäéëÞ óôèî 
ëáôèçïòÝá ôïù ôï ïðïÝï ðáòÛøåé íÝá 
ôÞóï íåçÀìè çëÀíá ëéîèôÜòöî. Ã 0.9 
TwinAir Turbo 85hp íðïòåÝ îá íåéñóåé 
ôé÷ åëðïíðÛ÷ òàðöî ëáé ôèî ëáôáîÀìöóè 
ëáùóÝíïù Ûö÷ ëáé 30%, Ã 1.3 MultiJet 
95hp Start&Stop åÝîáé éóøùòÞ÷ ëáé 
åùÛìéëôï÷, ëáé ïé åëäÞóåé÷ äéðìïà 
ëáùóÝíïù 1.2 69hp EasyPower (LPG 
Ü âåîúÝîè) ëáé 0.9 Twinair Turbo 80hp 
Natural Power (æùóéëÞ áÛòéï Ü âåîúÝîè) 
ðïù äéáõÛôåé åÝîáé ðìÜòö÷ æéìéëÛ÷ íå ôï 
ðåòéâÀììïî ëáé óá÷ åðéôòÛðïùî îá Ûøåôå 
ôèî íåçáìàôåòè äùîáôÜ åêïéëïîÞíèóè.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ EURO 6 Pop Lounge City Cross 4x4 Cross 4x4

0.9 TwinAir 85 HP •
1.2 69 HP • • •
1.2 69 HP LPG Easy Power •
1.3 MultiJet 95 HP • •
1.3 MultiJet 95 HP 4X4 • •

Το Dualogic™ åÝîáé è ôåìåùôáÝá çåîéÀ 
áùôÞíáôïù ëéâöôÝïù ôáøùôÜôöî ôï ïðïÝï 
åççùÀôáé Àîåóè ëáé áðÞìáùóè ðÝóö áðÞ 
ôï ôéíÞîé åîñ íåéñîåé ôèî ëáôáîÀìöóè 
ëáùóÝíïù ëáé ôé÷ åëðïíðÛ÷ òàðöî.  
¶ðéìÛêôå ôèî áùôÞíáôè ìåéôïùòçÝá çéá 
ïäÜçèóè øöòÝ÷ Àçøï÷ íÛóá óôèî ðÞìè 
Ü óå íáëòéîÀ ôáêÝäéá, Ü ôï øåéòïëÝîèôï 
çéá îá Ûøåôå ôèî áðÞìáùóè ôè÷ áììáçÜ÷ 
ôáøùôÜôöî íå Ûîá áðìÞ Àççéçíá ôïù stick 
ëáé åìÀøéóôè ëáôáðÞîèóè. ¶Ýîáé äéáõÛóéíï 
íå ôïî ëéîèôÜòá 0.9 TwinAir Turbo 85hp.

Æï eco:Drive åÝîáé Ûîá÷ ðòïóöðéëÞ÷ ïäèçÞ÷ 
óôèî ùðèòåóÝá óá÷ ïðïéáäÜðïôå óôéçíÜ 
çéá ïäÜçèóè æéìéëÜ ðòï÷ ôï ðåòéâÀììïî. 
Ìòèóéíïðïéñîôá÷ ôï Bluetooth® çéá îá 
óùîäÛóåôå ôï äéëÞ óá÷ smartphone íå ôï 
îÛï óàóôèíá info-ôèìåíáôéëÜ÷ ôïù Panda, 
ôï eco:Drive õá ëáôáçòÀãåé ôá äåäïíÛîá 
ôè÷ ïäÜçèóè÷ óá÷, ðáòÛøïîôá÷ óá÷ íÝá 
ìåðôïíåòÜ áîÀìùóè ôïù óôéì ïäÜçèóè÷ 
óá÷ ëáé ðòïóöðéëÛ÷ óùíâïùìÛ÷ çéá ôï ðö÷ 
îá ëáôáîáìñîåôå ìéçÞôåòï ëáàóéíï ëáé îá 
íåéñóåôå ôé÷ åëðïíðÛ÷ òàðöî.

¡éá îá íðïòÛóåôå îá ëáôáîáìñîåôå 
ìéçÞôåòï, ôï Panda óá÷ ðáòÛøåé 
áðìÛ÷ ëáé áðïôåìåóíáôéëÛ÷ ìàóåé÷ 
Þðö÷ ôï óàóôèíá Start&Stop ôï 
ïðïÝï óâÜîåé ôïî ëéîèôÜòá Þôáî 
åÝóôå óôáíáôèíÛîïé óå Ûîá æáîÀòé Ü 
íÛóá óå ëÝîèóè ëáé ôïî åðáîåëëéîåÝ 
Àíåóá Þôáî ðáôÜóåôå óùíðìÛëôè 
çéá îá êåëéîÜóåôå

RANGERANGE

¶íðéóôåùôåÝôå ¶íðéóôåùôåÝôå 
Ûîá ëéîèôÜòá Ûîá ëéîèôÜòá 

ï ïðïÝï÷ ï ïðïÝï÷ 
áîôáðåêÛòøåôáé áîôáðåêÛòøåôáé 

ðÀîôá.ðÀîôá.
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313

RANGERANGE

078 AMORE ºÃºº¹ÁÃ ¦°ªÆ¶¤

296 GELATO ¤¶ËºÃ ¦°ªÆ¶¤

785 MODA ¡ºÄ¹ ¦°ªÆ¶¤ 789 GIOTTO »¦¤¶ ¦°ªÆ¶¤ 374 TOSCANA ¦Ä°ª¹ÁÃ »¶Æ°¤¤¹ºÃ

446 COLOSSEO ¡ºÄ¹ »¶Æ°¤¤¹ºÃ 567 MEDITERRANEO »¦¤¶ »¶Æ°¤¤¹ºÃ565 ARGENTO ¡ºÄ¹ »¶Æ°¤¤¹ºÃ

509 SOLE º¹ÆÄ¹ÁÃ ¦°ªÆ¶¤ 516 SICILIA ¦ÃÄÆÃº°¤¹ ¦°ªÆ¶¤ 601 CINEMA »°ËÄÃ ¦°ªÆ¶¤

¶éäéëÛ÷ áôóÀìéîå÷ úÀîôå÷ 
15ÕÕ óôÀîôáò óôï 4x4

μïùòôóéóíÛîå÷ úÀîôå÷ 
áìïùíéîÝïù 15ÕÕ óôÀîôáò óôï 
Panda 4x4 íå ðáëÛôï Style

ÆÀóéá ôòïøñî 15ÕÕ óôÀîôáò 
óôï City Cross

ªëïàòå÷ úÀîôå÷ áìïùíéîÝïù 
15ÕÕ óôÀîôáò óôï Panda City 
Cross íå ðáëÛôï Style ëáé 

Panda Cross

ÆÀóéá ôòïøñî 14” (óôÀîôáò 
óôï Panda Pop / Lounge)

142131 143

226222 227

°îáëáìàãôå ôèî °îáëáìàãôå ôèî 
Àììè ðìåùòÀ ôè÷ Àììè ðìåùòÀ ôè÷ 
åíæÀîéóè÷ óá÷.åíæÀîéóè÷ óá÷.

 Pop Lounge
City 

Cross 
4x2

Πακέτο 
City 

Cross 
Style

4x4 Πακέτο 4x4  Style Cross 
4x4

Εξωτερικό χρώμα OPT 131 142 143 313 227 137 139 222 226 227 

296 Gelato Λευκό παστέλ 5CH • • • • • • • • • •
601 Cinema Μαύρο παστέλ 5CJ • • • • • • • • • •
078 Amore Κόκκινο παστέλ 74F • • • • • • • • •
785 Moda Γκρι παστέλ 5CG • • • • • • • • •
516 Sicilia Πορτοκαλί παστέλ 5CK • • • • • • •
509 Sole Κίτρινο παστέλ 5CL • • •
789 Giotto Μπλε παστέλ 5CF •
446 Colosseo Γκρι μεταλλικό 61Q • • • • • • • • • •
565 Argento Γκρι μεταλλικό 5CC • • • • • • •
567 Mediterraneo Μπλε μεταλλικό 5DN • • • • • •
374 Toscana Πράσινο μεταλλικό 5CE • • • • • •
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Æï Panda åÝîáé ðòáçíáôéëÀ Ûîá íïîáäéëÞ áùôïëÝîèôï, 
áììÀ íðïòåÝôå îá ôï ëÀîåôå áëÞíá ðéï ðòïóöðéëÞ 
íå ôá áêåóïùÀò ðïù åÝîáé åéäéëÀ óøåäéáóíÛîá 
áðÞ ôèî Mopar. °îáëáìàãôå Ûîá ïìÞëìèòï ëÞóíï 
äèíéïùòçéëñî ëáé çîÜóéöî åðéìïçñî ëáôÀììèìöî 
çéá ïðïéáäÜðïôå áîÀçëè óá÷, åÝôå õÛìåôå áðìÀ îá 
ðòïóõÛóåôå íÝá ðéîåìéÀ óôéì Ü îá ôï åêáôïíéëåàóåôå 
áðÞ ôï ° íÛøòé ôï ¿: áðÞ áùôïëÞììèôá ëáé úÀîôå÷ 
áìïùíéîÝïù, Ûö÷ íðÀòå÷ ïòïæÜ÷ ðïììáðìñî 
øòÜóåöî ëáé ëòåíÀóôòå÷ åðÀîö óôï òùõíéúÞíåîï 
ðòïóëÛæáìï.

°îõòáëÝ  çëòé/ä éáíáîôÛ úÀîôå÷ 
áìïùíéî Ýïù 15 Õ Õ

°ùôïëÞììèôá ôåòÀçöîïù ëàëìïù

 ºÀìùííá ëìåéä éïà

ºòåíÀóôòá óôï ðòïóëÛæáìï

RANGERANGE

¦òïóöðïðïéÜóôå ¦òïóöðïðïéÜóôå 
ôï äéëÞ óá÷ óôéì.ôï äéëÞ óá÷ óôéì.

ºáìàííáôá åêöôåòéëñî 
ëáõòåæôñî
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ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

POP / LOUNGE CITY CROSS 4x4 CROSS 4x4

1.2 69 HP
1.3 MultiJet 95 HP 

Start&Stop
0.9 TwinAir 85 HP 

Start&Stop
1.2 69 HP 

EasyPower - LPG
0.9 TwinAir 80 HP 

Natural Power - CNG
1.3 MultiJet 95 HP 

Start&Stop
1.2 69 HP

1.3 MultiJet 95 HP 
Start&Stop

1.3 MultiJet 95 HP 
Start&Stop

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ                 

Κυβισμός (cm3) 1242 1248 875 1242 875 1248 1242 1248 1248

Επίπεδα εκπομπών ρύπων Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Μέγιστη ισχύς EC: kW (HP) 
σε στροφές

51 (69) 
5500

69.85 (95) 
3750

63 (85) 
5500

51 (69) 
5500

63 (85) 
5500

59 (80) 
5500

69.85 (95)
3750

51 (69) 
5500

69.85 (95)
3750

69.85 (95) 
3750

Μέγιστη ροπή EC: Nm (kgm) 
σε στροφές

102 (10.4) 
3000

200 (20.4) 
1500

145 (14.8) 
1900

102 (10.4) 
3000

145 (14.8) 
1900

140 (14.3) 
2500

200 (20.4)
1500

102 (10.4) 
3000

200 (20.4)
1500

200 (20.4)
1500

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ                 

Μετάδοση κίνησης εμπρός εμπρός εμπρός εμπρός εμπρός εμπρός εμπρός 4x4 4x4

Κιβώτιο ταχυτήτων, n° ταχυτήτων 5 + όπισθεν 5 + όπισθεν 5 + όπισθεν / Dualogic™ 5 + όπισθεν 5 + όπισθεν 5 + όπισθεν 5 + όπισθεν 5 + όπισθεν 5 + όπισθεν

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                 

Τύπος οδοντωτός άξονας και πηνίο (κρεμαγιέρα) με ηλεκτρική υποβοήθηση Dualdrive™ οδοντωτός άξονας και πηνίο (κρεμαγιέρα) με ηλεκτρική υποβοήθηση Dualdrive™

Φρένα - D (δίσκος) - T (ταμπούρο)                 

Εμπρός: Ø (mm) D 257 x 12 D 257 x 22 αεριζόμενος D 257 x 22 αεριζόμενος D 257 x 12 D 257 x 22 αεριζόμενος D 257 x 22 αεριζόμενος D 257 x 22 αεριζόμενος D 257 x 22 αεριζόμενος D 257 x 22 αεριζόμενος

Πίσω: Ø (mm) T 203 T 203 T 203 T 203 T 203 T 203 T 203 D 240 x 11 D 240 x 11

ΑΝΑΡΤΗΣΗ                 

Εμπρός ανεξάρτητη, τύπου MacPherson με κάτω μπράτσα στηριζόμενα σε ένα βοηθητικό υποπλαίσιο ανεξάρτητη, τύπου MacPherson με κάτω μπράτσα στηριζόμενα σε ένα βοηθητικό υποπλαίσιο

Πίσω Τροχοί συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω ημιάκαμπτου στρεπτού άξονα Τροχοί συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω ημιάκαμπτου στρεπτού άξονα

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μήκος (mm) 3653 3653 3653 3653 3653 3686 3686 3686 3705

Πλάτος (mm) 1643 (χωρίς καθρέφτες) 
1882 (με καθρέφτες)

1643 (χωρίς καθρέφτες)  
1882 (με καθρέφτες)

1643 (χωρίς καθρέφτες)  
1882 (με καθρέφτες)

1643 (χωρίς καθρέφτες)  
1882 (με καθρέφτες)

1643 (χωρίς καθρέφτες)  
1882 (με καθρέφτες)

1662 (χωρίς καθρέφτες)  
1882 (με καθρέφτες)

1662 (χωρίς καθρέφτες)  
1882 (με καθρέφτες)

1672 (χωρίς καθρέφτες)  
1882 (με καθρέφτες)

1662 (χωρίς καθρέφτες)  
1882 (με καθρέφτες)

Ύψος (mm) 1551 1551 1551 1551 1605 1635 1635 1605 1657

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (dm3) 225 225 225 200 200 225 225 225 225

ΤΡΟΧΟΙ

Ελαστικά 175/65 R14 175/65 R14 175/65 R14 175/65 R14 175/65 R15 185/65 R15 M+S 185/65 R15 M+S 175/65 R15 M+S 185/65 R15 M+S

ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

Βάρος κενού οχήματος DIN (kg) 940 1045 975 980 1080 1000 1090 1125 1155

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 
(λίτρα)

37 37 37 37 (βενζίνη) / 
30,5 (LPG)

35 12Kg 35 35 35 35

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ

Μέγιστη ταχύτητα (mph) 164 182 177 164 170 168 169 155 167 168

Επιτάχυνση (sec.): 0 - 100 km/h 14,2 11,0 11,2 / 11,5 (*) 14,2 12,0 12,8 11,8 14,5 12,5 12,7

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (∆ιάταξη 2004/3/EC) l/100 km 

Aστικός κύκλος 6,6 4,3 5,0 / 4,8 (*) 6,9 (LPG) / 
6,6 (βενζίνη) 5,8 3.9 

(kg/100 km) 4,3 7,3 4,7 4,8

Υπεραστικός κύκλος 4,2 3,2 3,8 / 3,7 (*) 6,3 (LPG) / 
4,3 (βενζίνη) 3,8 2.6 

(kg/100 km) 3,3 4,5 4,3 4,4

Μεικτός κύκλος 5,1 3,6 4,2 / 4,1 (*) 6,5 (LPG) / 
5,1 (βενζίνη) 4,5 3.1 

(kg/100 km) 3,7 5,5 4,4 4,5

Εκπομπές CO2 καυσαερίων μεικτού κύκλου 
(g/km) 118 94 99 / 95 (*) 106 106 85 97 129 117 119

(*): Με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Dualogic

Η Fiat προτείνει να χρησιμοποιείτε αυθεντικά λάδια
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ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ 

∆ιαμήκεις μπάρες οροφής 357 D D a a 5

∆ιαμήκεις μπάρες οροφής - αποκλειστικά στο Cross 375 5 5 5 5 a

Μαύρα πλευρικά διακοσμητικά προστατευτικά 927 D a a 5 5

Μαύρα προστατευτικά φτερών 5 5 a a a

Πλευρικά διακοσμητικά βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος 5 5 a 5 a

Προφυλακτήρες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος με μαύρα πλαστικά ένθετα a a a a a

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος με ασημί προστατευτικές ποδιές 5 5 5 a 5

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος με σατινέ προστατευτικές ποδιές και 
γυαλιστερούς κόκκινους γάντζους ρυμούλκησης 5 5 D 5 a

Προφυλακτήρες και προστατευτικές ποδιές βαμμένες στο χρώμα του αμξώματος 5 5 a 5 5

∆ερμάτινο τιμόνι και πόμολο λεβιέ ταχυτήτων 5 5 a 5 a

Ατσάλινες ζάντες 14’’ με πλαστικό καπάκι και ελαστικά 175/65 a a 5 5 5

Μαύρες ατσάλινες ζάντες 15’’ με ελαστικά 175/65 M+S 5 5 5 a 5

Σκούρες ζάντες αλουμινίου 15’’ με ελαστικά 185/65 M+S 5 5 5 5 a

Ατσάλινες ζάντες 15’’ με πλαστικό καπάκι και ελαστικά 175/65 M+S 5 5 a 5 5

ΑΝΕΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Κεντρικό κλείδωμα a a a a a

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό + φως πορτμπαγκάζ 008 D a a a a

Air Condition 025 a a a a a

Αυτόματος κλιματισμός 140 5 D a D a

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα a a a a a

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες με σύστημα ξεθαμπώματος 041 D D  a D a

∆ιαιρούμενο/αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα a a a a a

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος 626 D D a D a

5 πίσω θέσεις Fix&Fold** 273+965 D D D D D

∆ιαιρούμενο 40/60 και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα Fix&Fold** 273+195 D D D D D

Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’υψος 011 a a a a a

Σκιάδιο συνοδηγού με καθρέφτη 4M6 5 a a a a

Κιτ καπνιστού 665 D D D D D

Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Dualdrive™ με λειτουργία “City” 112 a a a a a

Start&Stop (μη διαθέσιμο για εκδόσεις με κινητήρα 1.2 69 HP / LPG / Natural Power) 5DE D a a a a

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ POP LOUNGE
 CITY 

CROSS
4x4

CROSS
4x4

a = στάνταρ D = προαιρετικό 5 = μη διαθέσιμο

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

∆ιαμήκεις μπάρες οροφής ματ ασημί γκρι χρώματος i i 5 i 5

∆ιαμήκεις μπάρες οροφής ματ παστέλ μπεζ χρώματος i i 5 i 5

∆ιαμήκεις μπάρες οροφής ματ παστέλ κόκκινου χρώματος i i 5 i 5

∆ιαμήκεις μπάρες οροφής ματ παστέλ πορφυρού χρώματος i i 5 i 5

Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών ματ ασημί γκρι χρώματος i i i i i

Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών ματ παστέλ μπεζ χρώματος i i i i i

Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών ματ παστέλ κόκκινου χρώματος i i i i i

Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών ματ παστέλ πορφυρού χρώματος i i i i i

Σετ ασημί γκρι καπακιών μουαγιέ για ζάντες i i i i i

Σετ παστέλ μπεζ καπακιών μουαγιέ για ζάντες i i i i i

Σετ παστέλ κόκκινων καπακιών μουαγιέ για ζάντες i i i i i

Σετ παστέλ πορφυρών καπακιών μουαγιέ για ζάντες i i i i i

Ζάντες αλουμινίου ανθρακί γκρι χρώματος/με διαμαντέ φινίρισμα 15” με ελαστικά 185/55 
R15 - δεν δέχονται αλυσίδες χιονιού i i 5 5 5

Camouflage αυτοκόλλητα αμαξώματος (3 γραφικά για καπό, πίσω φτερά και πόρτα χώρου 
αποσκευών) i i i i i

Squircles αυτοκόλλητα αμαξώματος (3 γραφικά για καπό, πίσω φτερά και πόρτα χώρου 
αποσκευών) i i i i i

Αυτοκόλλητα γράμματα αμαξώματος (2 γραφικά για τις εμπρός πόρτες) i i i i i

Καπάκια βαλβίδων ελαστικών με λογότυπο Fiat i i i i i

Κεραία με κοντό στέλεχος i i i i i

Ζάντες αλουμινίου ανθρακί γκρι χρώματος/με διαμαντέ φινίρισμα 15” με ελαστικά 175/65 
R15 5 5 i i i

Σετ καλυμμάτων κλειδιών (μπεζ με pad-printed Panda + λευκό φωσφορίζον) i i i i i

Σετ καλυμμάτων κλειδιών (κόκκινο με pad-printed Panda + λευκό φωσφορίζον) i i i i i

Σετ καλυμμάτων κλειδιών (γκρι με pad-printed Panda + λευκό φωσφορίζον) i i i i i

Σήμα Panda i i i i i

Χρωμιωμένο ακροσωλήνιο εξάτμισης i i i i i

Προστατευτικά ελαστικά πατάκια με λογότυπο Panda (δεν ασφαλίζουν στην μοκέτα) i i i i i

Προστατευτικά πατάκια μοκέτας με κεντητό 3D λογότυπο Panda (δεν ασφαλίζουν στην 
μοκέτα) i i i i i

Προστατευτικά βελούδινα πατάκια με κεντητό θερμοστατικό λογότυπο Panda (δεν 
ασφαλίζουν στην μοκέτα) i i i i i

Προστατευτικά πατάκια μοκέτας με κεντητό 3D λογότυπο Panda (με σύστημα ασφάλισης 
στην μοκέτα) i i i i i

Προστατευτικά βελούδινα πατάκια με κεντητό θερμοστατικό λογότυπο Panda (με σύστημα 
ασφάλισης στην μοκέτα) i i i i i

Εξατομικευμένες μπάρες οροφής μεταφοράς με λογότυπο Panda i i 5 i 5

Εξατομικευμένες διαμήκεις μπάρες οροφής με λογότυπο Panda i i 5 i 5

Ατσάλινη σκάρα ποδηλάτου 5 5 i 5 i

Αλουμινένια σκάρα ποδηλάτου i i i i i

Σκάρα για σκι για 3 ζεύγη πέδιλων σκι ή snowboards i i i i i

Σκάρα για σκι για 4 ζεύγη πέδιλων σκι ή snowboards i i i i i

Σκάρα Windsurf i i i i i

Σκάρα για kayak i i i i i

Freebox 360L με λογότυπο Fiat i i i i i

Freebox 490L με λογότυπο Fiat i i i i i

i = MOPAR accessories

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Σταθερός κοτσαδόρος i i 5 5 5

Καλωδίωση με πρίζα 13 επαφών για σταθερό κοτσαδόρο i i 5 5 5

Καλωδίωση με πρίζα 7 επαφών για σταθερό κοτσαδόρο i i 5 5 5

Αποσπώμενος / Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος i i 5 5 5

Αποσπώμενος / Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος 4Χ4, Cross 5 5 i i i

Καλωδίωση με πρίζα 13 επαφών για αποσπώμενο κοτσαδόρο i i i i i

Καλωδίωση με πρίζα 7 επαφών για αποσπώμενο κοτσαδόρο i i i i i

Αντάπτορας 7/13 επαφών i i i i i

Φορέας ποδηλάτου σε τοποθετημένο κοτσαδόρο i i i i i

Ημίσκληρη προστατευτική επένδυση χώρου αποσκευών με λογότυπο Panda i i i i i

Προστασία μοκέτας χώρου αποσκευών i i i i i

Προστατευτικό πίσω καθίσματος i i i i i

∆ίχτυ συγκράτησης στο πάτωμα του χώρου αποσκευών i i i i i

∆ιαχωριστικό δίχτυ για κατοικίδια i i i i i

Κρεμάστρα για το προσκέφαλο του καθίσματος i i i i i

Σύστημα συγκράτησης παιδιού Baby One Plus G0+ (-13 kg) i i i i i

Σύστημα συγκράτησης παιδιού Junior G2/3 (15-36 kg) i i i i i

Σύστημα συγκράτησης παιδιού Isofix G0/1 (0-18 kg) i i i i i

Πλατφόρμα για σύστημα συγκράτησης παιδιού Isofix G0/1 (κοιτάζει προς τα πίσω) i i i i i

Πλατφόρμα για σύστημα συγκράτησης παιδιού Isofix G0/2 (κοιτάζει προς τα εμπρός) i i i i i

Κάθισμα Scout G2/3 (15-36 kg) i i i i i

Συναγερμός αυτοκινήτου με ή χωρίς τηλεχειριστήριο i i i i i

Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος με 4 αισθητήρες πίσω i i i i i

Αντικλεπτικά μπουλόνια τροχών i i i i i

Κιτ λαμπτήρων i i i i i

Κιτ ασφαλείας i i i i i

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ POP LOUNGE
 CITY 

CROSS
4x4

CROSS
4x4 ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ POP LOUNGE

 CITY 
CROSS

4x4
CROSS

4x4


