
 

 
 
 
 
500L: Poznejte rozdíl! 
Fiat 500L nezapře designovou inspiraci v legendárním Fiatu 500. Navíc s ním sdílí kvalitu zpracování, exkluzivní detaily   
a nekončící možnosti individualizace. 500L je však o poznání větší. Nabízí skutečně prostorný interiér: například 
posuvná a sklopná sedadla umožňují vytvořit až 1500 konfigurací, takže si vytvoříte jeho vnitřní prostor doslova           
na míru. Navíc opravdu skvělý výhled zabaví Vaše děti na cestě.  
 

500L je jedno velké překvapení. Jediné, co je na něm malé, je cena. 
Díky akční nabídce Family již od 289 900 Kč. 

VÝBAVA MOTOR AKČNÍ CENA 

FAMILY BZ 1.4 95 k 289 900 Kč 

FAMILY LIFE BZ 1.4 95 k 309 900 Kč 

Prostorné MPV pro 5 cestujících 
Zavazadlový prostor 455 litrů s posuvnými zadními sedadly 

Výborný výhled, ergonomické ovládání a skvělý design 
5 hvězdiček v EuroNCAP 

FIAT 500L 
LIMITOVANÁ NABÍDKA FAMILY 

Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců vozů Fiat. Akce se vztahuje na vybrané vozy objednané do 31.10.2016 nebo do odvolání a platí pro odběr jednoho vozu na jednoho 
zákazníka. Nabídka neplatí pro velkoodběratele. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka podléhá individuálnímu schválení. Uvedené údaje jsou pouze pro informační 
účely a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Fotografie jsou ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (dále jen „FCA CEE“) si vyhrazuje 
právo ke změně uvedených informací bez předchozího varování. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 



5 let záruka již v ceně pro Vaše bezstarostné užívání 
Další akční nabídka: pronájem již od 5 699 Kč /měsíčně bez akontace 

Výhodný paket PLUS za 15 000 Kč 

Tempomat 
Kola z lehkých slitin 16" se 13 paprsky + pneu 205/55 R16 (stříbrná) 

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním 
Boční ochranné lišty s chromovanými detaily 

Přední mlhová světla 

Bohatá výbava 

Verze   1.4 95 k FamiLy 1.4 95 k FamiLy Life 

Manuální klimatizace s protipylovým filtrem 025 ● ● 

Dálkové ovládání centrálního zamykání 008 ● ● 

Výškově a osově nastavitelný volant 011 ● ● 

Elektricky ovládaná přední okna 028 ● ● 

Vyhřívané zadní sklo 029 ● ● 

Otáčkoměr 044 ● ● 

Tachometr 050 ● ● 

Příprava pro rádio (anténa + 6x repro) 082 ● ● 

Elektrický posilovač řízení Dualdrive™ včetně funkce CITY 112 ● ● 

Pevné polohovatelné dno zavazadlového prostoru 256 ● ● 

Monitoring tlaku v pneumatikách TPMS 365 ● ● 

ESP (Elektronický stabilzační program zahrnuje ASR, MSR, DST, ERM + Hill Holder) 392 ● ● 

16" ocelová kola s lesklými kryty 406 ● ● 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 450 ● ● 

Kit Fix&Go (sada na opravu pneu) 499 ● ● 

Airbag řidiče 500 ● ● 

Airbag spolujezdce 502 ● ● 

Boční airbagy 505 ● ● 

Hlavové airbagy 614 ● ● 

Přídavné topení  5LR ● ● 

Nárazníky v barvě karosérie 876 ● ● 

Rádio s 5" dotykovým displejem, Bluetooth a handsfree 6Q2 - ● 

Systém UConnect Live RSW - ● 

Ovládání autorádia na volantu 8ZN - ● 

Volant potažený kůží 8ZN - ● 

Řadicí páka potažená kůží 8ZN - ● 

Lakovaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie 976 - ● 

Paket PLUS PLS - 15 000 

Přední mlhová světla 097 - 4 400 

Dojezdové rezervní kolo 803 1 800 1 800 

Pastelová barva PAS 9 600 9 600 

Metalická barva MET 14 600 14 600 

Bicolore barva BIC 24 200 24 200 

Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců vozů Fiat. Akce se vztahuje na vybrané vozy objednané do 31.10.2016 nebo do odvolání a platí pro odběr jednoho vozu na jednoho 
zákazníka. Nabídka neplatí pro velkoodběratele. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka podléhá individuálnímu schválení. Uvedené údaje jsou pouze pro informační 
účely a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Fotografie jsou ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (dále jen „FCA CEE“) si vyhrazuje 
právo ke změně uvedených informací bez předchozího varování. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 


