
 

 
 
 

Qubo: Dobře promyšlená „KOSTKA“! 
Silnou stránkou tohoto velkoprostorového městského kombi, výstižně nazvaného Qubo (kostka), je velký vnitřní prostor 
na malé ploše těžící ze šířky a výšky kabiny. Konstruktérům se opravdu podařilo vytvořit zvenku malý, ale uvnitř velký 
vůz. Především ve městě na něm oceníte skvělý výhled z kabiny, výbornou ovladatelnost a dvojici bočních posuvných 
dveří šetřících místo vedle auta. 
 

Praktický, víceúčelový, kompaktní a přitom prostorný. Parkuje kdekoliv a uveze cokoliv. 
Prostě Fiat Qubo Space již od již od 269 900 Kč. 

VÝBAVA MOTOR AKČNÍ CENA 

SPACE 1.4 77 k 269 900 Kč 

SPACE PLUS 1.4 77 k 289 900 Kč 

Prostorné MPV pro 5 cestujících 
Variabilní interiér 

Zavazadlový prostor 330 litrů 
Výborný výhled, ergonomické ovládání 

Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců vozů Fiat. Akce se vztahuje na vybrané vozy objednané do 30.9.2016 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. 

FIAT QUBO 
LIMITOVANÁ NABÍDKA SPACE 
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5 let záruka již v ceně pro Vaše bezstarostné užívání 

Bohatá výbava 

Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců vozů Fiat. Akce se vztahuje na vybrané vozy objednané do 30.9.2016 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. 

Verze   1.4 77 k Space 1.4 77 k Space Plus 

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 008 ● ● 

Výškově a osově nastavitelný volant 011 ● ● 

Posilovač řízení 014 ● ● 

Manuální klimatizace s protipylovým filtrem 025 ● ● 

Elektricky ovládaná přední okna 028 ● ● 

Mechanicky ovládaná vnější zpětná zrcátka 043 ● ● 

Nastavitelné světlomety 048 ● ● 

Posuvné boční dveře na straně řidiče a spolujezdce 055 ● ● 

Příprava pro rádio (kabely) 072 ● ● 

Zadní výklopné dveře (nahoru)  148 ● ● 

Třetí řada oken s mechanickým otevíráním 174 ● ● 

Zadní opěrky hlavy 182 ● ● 

Kryt zavazadlového prostoru 209 ● ● 

Zadní bezpečnostní pásy s navíječem 264 ● ● 

ESP + ASR / MSR, HBA a Hill Holder  392 ● ● 

Kit Fix & Go - sada na rychlou opravu pneumatik 499 ● ● 

Boční lišty 4BJ ● ● 

Airbag řidiče 500 ● ● 

Airbag spolujezdce 502 ● ● 

Boční airbagy vpředu 505 ● ● 

Úchyty dětských sedaček ISOFIX 631 ● ● 

15" specifické poklice 878 ● ● 

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním v barvě karoserie 041 ● ● 

Přední loketní opěrka 132 ● ● 

Nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče 40Y ● ● 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 450 ● ● 

Přední mlhové světlomety 097 - ● 

Zadní dělené a sklopné sedadlo 40/60 195 - ● 

Ovládání autorádia na volantu 245 - ● 

Podélné střešní ližiny 375 - ● 

Rádio s 5" barevným dotykovým displejem, MP3, AUX, USB, Bluetooth a 6 reproduktory 414 - ● 

Multifunkční volant s 7 tlačítky a řadicí páka čalouněná kůži 5KV - ● 

Nárazníky v barvě karoserie 876 - ● 

Plnohodnotné rezervní kolo 980 2 800 2 800 

Pastelová barva PAS 7 400 7 400 

Metalická barva MET 12 800 12 800 


