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Már harminc éve szeret jük a Pandát.

Szerény méretei  e l lenére képes újból és újból meglepetést okozni,  hiszen egyet len autó sem vezethető i lyen 

könnyen, és nem nyújt ja a funkcional i tás és innováció i lyen összhangját. Most a Panda még st í lusosabb, 

és különböző funkciókban még gazdagabb.

Ez az új  Panda: s imply more - egyszerűen több.

 Mi a különbség 
az egyedi 
és a másolat 
között 

A Panda utánozhatatlan, miután mindig is olyan autó volt, 

amelynek a formavilága a lényeget fogalmazta meg. Éppen ezért 

olyan egyedi: külső megjelenése a jármű szellemiségét tükrözi vissza.

A funkcionalitást, a kompaktságot, az intelligenciát és a szabadságot.

A Panda - most 4x4 vagy CNG kivitelben is - egyedülálló stílusával 

folyamatosan a megszokott határokon túllépő és a konvencióknak 

fi ttyet hányó gondolkodásra késztet.

Panda. Simply More.

designsimply
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Igényes és egyedülá l ló -  ahogyan az az o lasz designra 

je l lemző. A Panda att rakt ív  megje lenése a  lágy,  ám ugyanakkor 

határozott  és merész vonalvezetésen a lapul .  Egyedülá l ló 

st í lust  képvise l ,  amelynek a  lényege az örömszerzés.  Sz inte 

vonzza magára a  tek intetünket a mosolygó orr.  Ezt  követően 

a szemünk az autónak aerodinamikus külsőt kölcsönző hátsó 

lámpablokk fe lé tar t .  Megpihen a karosszér ia o ldale lemein, 

majd a megszakí tás nélkü l i  üvegfe lü letre uta ló lekerek í tet t 

sarkú harmadik ablakon.

A Panda utastere továbbvisz i  a kü lső k ia lak í tás tökéletes formáit , 

mérete i t  és arányai t . K ívü l  és belü l  egyaránt gyönyörű.

Valóban, a Pandán minden bájos.  A sz ínes keretbe i l lesztet t  műszerfa l 

és a  tágas kesztyűtartó,  a kényelmes magasságban e lhe lyezett  sebességvál tó 

kar és minden más o lyan apró rész let ,  amelyet  örömmel fedezünk fe l  és 

használunk.  Mint  például  a számítógépes egér formájú kéz i féket.
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Mit jelent az, 
ha beleszeretünk 
a  lényegbe 

Szál l jon be a Pandába, és der í tse k i ,  mitő l  a lakul 

át  a szere lem első látásra va lódi  és örök szere lemmé. 

A minőségtől .  Ez a va lami megfogható,  és a gépkocsi  formai  és 

műszaki  megtervezésének különböző fáz isa in a lapul :  a  fokozott 

teherbí rású anyagok, az akuszt ikus  kényelem, a  tökéletes 

megmunkálás.  Mi lyen egyszerű:  minden e lem úgy kerü l t 

megtervezésre,  hogy a  leg jobbat nyúj tsa.

Panda. Simply More.

qualitysimply

Egy i lyen fe j let t  autó csak Olaszországban készülhetett . 

A nápoly i  Pomigl iano d´Arco autógyár egy k i tűnő technológia i  és 

szervezet i  hátteret  k íná ló modern,  fe j let t  és hatékony ipar i  komplexum. 

A  legmodernebb rendszerekkel  fe lszere l t ,  aminek köszönhetően nem csak 

a F iat  vá l la latcsoport  keretén belü l  minősül  a  legmodernebbnek, hanem 

globál is  szempontból  is  az egy ik leg jobb és legfe j let tebb autógyár.
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A Panda minden rész lete úgy kerü l t  megtervezésre,  hogy a st í lus 

és a  funkcional i tás tökéletes egységét a lkossa.

A Panda nem csak szép, hanem minden utat  é lménnyé is  varázsol .

Például  az ü léstámlákat d ísz í tő lekerek í tet t  sarkú négyzetek mot ívuma 

a dekorat ív  funkció mel let t  jobb szel lőzést  is  b iztos í t .
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 Mi változtatja 
a gondolatot 
tetté

Akármire is vállalkozunk a Pandával, mindig elkápráztat minket 

az átgondoltságával.

Alkotó szellemisége felszabadulttá tesz: a sokoldalú terek, 

     rakodóhelyek, a kormánykeréken található vezérlőszervek ...

Minden kéznél van, a vezetés kényelmes és praktikus, egyszerűen 

zseniális. A Panda funkcionális formaterve nem csak a problémák 

egyszerű megoldása, hanem a végtelen lehetőségek kulcsa is.

Panda. Simply More.

geniussimply

Minden idők legsokoldalúbb Pandája.

A különbözőképpen elrendezhető ülések minden elvárásnak megfelelnek. 

A hátsó háttámla egészként, vagy 60/40, i l letve 50/50 arányban 

is dönthető. Az utasülés háttámlája is vízszintes ál lásba dönthető, 

meghosszabbítva ezáltal a csomagteret, vagy lábtartót képezve ezzel 

a hátsó ülésen ülő utas részére.

A Panda nem ismer határokat: az üléstámlák lehajtásával és a Cargo Box 

behelyezésével olyan tökéletesen vízszintes felület hozható létre, amelyen 

tetszés szerint bármi szál l í tható.
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Ha az új Blue&Me TomTom 2 LIVE navigációval indulunk útnak, 
korlátlan szabadságban lehet részünk. 

A navigáció kijelzőjének megérintésével vagy akár hangutasítással

és Bluetooth® technológiával vezérelhetjük mobiltelefonunkat, érhetjük 

el gyorsabban a célunkat, vagy hallgathatjuk a kedvenc zenénket.
Minden tökéletesen elő van készítve a biztonságos utazáshoz.

A berendezés magába foglalja egy beépített információs-szórakoztató 

rendszer előnyeit, és egy új generációs hordozható navigáció funkcióit.

Semmilyen terep nem lehet olyan nehéz, hogy a Panda 4x4 ne 

tudna megbirkózni vele.

A rá jellemző bájjal mindig kész választ adni bármilyen kihívásra. 

Zseniálisan, s mi több, vidáman küzd meg minden úttal, tekintet 

nélkül annak állapotára. A Panda 4x4 természetesen merész és 

kivételesen tehetséges, és neki köszönhetően az úton található 

minden akadály szórakozássá válik.

Panda. Simply More.

everywheresimply

Hogyan küzdjünk 
le bármilyen 
akadályt  
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everywhere
4x4

Az automatikus összkerékhajtásnak köszönhetően semmilyen 

akadály nem áll íthatja meg a Pandát. Mindig élvezet vezetni. 

A piacon lévő legkompaktabb ötszemélyes off-road tömege 

és méretei csodálatos fürgeséget garantálnak. Lehet, hogy 

a megemelt alváz teszi, lehet, hogy a megerősített első és hátsó 

lökhárítók vagy a műanyag betétes sárvédők, esetleg a magas 

oldalvédő csíkok. Már első pil lantásra világos, hogy a Panda 

4x4 megfelelően felszerelt ahhoz, hogy bármilyen terepen 

elboldoguljon.
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A Panda szereti az embereket és a természetet.

Ezért a Panda a küldetésének tekinti, hogy mindkettőt óvja.  

Minden biztonsági berendezése a menetbiztonságot szolgálja. 

A motor és a környezetkímélő technológiák ezzel egyidejűleg 

csökkentik a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. A Panda 

így hibátlan stí lusban adja tudtul, milyen fontosnak is tekinti 

mindkettőt.

Panda. Simply More.

respectsimply

 Melyik 
a legnagyobb 
előnye
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A Panda szeret i  és védi  környezetét .

Éppen ezért  k íná l  k ivá ló hatékonyságú, k is fogyasztású, környezetk ímélő 

motorokat.  Az e leven 1.2 F i re motortó l  az 1.3 Mult iJet  I I  16v-n át  egészen 

a környezetk ímélés és köl tséghatékonyság bajnokának tek inthető forra-

dalmi  TwinAir  Turbo motor ig,  amely 2011-ben e lnyerte a n ívós Év motor ja 

d í jat ,  miután az akár 30 százalékos üzemanyag-fogyasztás és károsany-

ag-k ibocsátás csökkentést  úgy b iztos í t ja ,  hogy közben a vezetőnek nem 

kel l  lemondania a vezetés nyúj tot ta é lvezetekrő l .

Az üzemanyag és a károsanyag-k ibocsátás csökkentése érdekében 

a Panda egyszerű és hatékony megoldásokat k íná l .  Például 

a Start&Stop rendszert ,  amely leá l l í t ja  a motort ,  amint  az autó egy 

lámpánál  vagy a sűrű forgalomban megál l ,  és azonnal  ú j ra indí t ja  azt , 

amint  ismét e l indulhat .

1.2 FIRE 69 LE

(Pop/Easy/Lounge)

Hengerűrtartalom: 1242 cm3

Környezetvédelmi norma: Euro 5

Max. teljesítmény: 51 kW (69 LE) 5500  ford./perc

Max. nyomaték: 102 Nm (10.4 kgm) 3000  ford./perc

Legnagyobb sebesség: 164 km/h

Gyorsulás 0-100 km/h: 14.2 s

Fogyasztás (2004/3/EC norma) (l/100 km): város/városon kívül/

 vegyes: 6.7 / 4.3 / 5.2

CO
2
-kibocsátás (vegyes üzem): 120 g/km

1.3 MULTIJET II 16V 75  LE 

(Easy)

Hengerűrtartalom: 1248 cm3

Környezetvédelmi norma: Euro 5

Max. teljesítmény: 55 kW (75 LE) 4000  ford./perc

Max. nyomaték: 190 Nm (19.4 kgm) 1500  ford./perc

Legnagyobb sebesség: 168 km/h

Gyorsulás 0-100 km/h: 12.8 s

Fogyasztás (2004/3/EC norma) (l/100 km): város/városon kívül/

 vegyes: 4.7 / 3.5 / 3.9

CO
2
-kibocsátás (vegyes üzem): 104 g/km

0.9 TWINAIR TURBO 85 LE

(Easy)

Hengerűrtartalom: 875 cm3

Környezetvédelmi norma: Euro 5

Max. teljesítmény: 62.5-57* kW (85-77.5* LE) 5500  ford./perc

Max. nyomaték: 145-100* Nm (14.8-10.2* kgm) 1900-2000*  ford./perc

Legnagyobb sebesség: 177 km/h

Gyorsulás 0-100 km/h: 11.5 s

Fogyasztás (2004/3/EC norma) (l/100 km): város/városon kívül/

 vegyes: 4.8 / 3.7 / 4.1

CO
2
-kibocsátás (vegyes üzem): 95 g/km

* ECO üzemmódban

0.9 TWINAIR TURBO NATURAL POWER 80 LE

Hengerűrtartalom: 875 cm3

Környezetvédelmi norma: Euro 5

Max. teljesítmény: 59 kW (80 LE) 5500  ford./perc (CNG)

 63 kW (85 LE) 5500  ford./perc (benzin)

Max. nyomaték: 140 Nm (14,3 kgm) 2500  ford./perc (CNG)

145 Nm (14,8 kgm) 1900  ford./perc (benzin)

Legnagyobb sebesség: 168 km/h (CNG) - 170 km/h (benzin)

Gyorsulás 0-100 km/h: 12,8 s (CNG) - 12,0 s (benzin)

Fogyasztás (2004/3/ES norma): város/városon kívül/vegyes

 4,0 / 2,6 / 3,1 (CNG kg/100 km)

 5,8 / 3,9 / 4,6 (benzin l/100 km)

CO
2
-kibocsátás (vegyes üzem): 86 g/km (CNG), 107 g/km (benzin)

A gazdaságos vezetés és hatékony környezetvédelem új í tó,  inte l l igens 

megoldásokat igényel .  Ezért  vá laszható a Panda esetében 

az egy ik legmodernebb motor:   a 80 lóerős 0.9 TwinAir  Turbo 

Natura l  Power (CNG/benzin) ,  amely az e lső kéthengeres 

turbókompresszoros CNG motor a v i lágon, és amely anélkü l  garantá l ja 

az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-k ibocsátás csökkentését, 

hogy le ke l lene mondanunk a k ivá ló te l jes í tményről .

A DualogicTM ú j  generációs robot izá l t  sebességvál tó

kényelmes, szórakoztató vezetés i  é lményt k íná l ,  és ezzel  egy idejű leg 

csökkent i  a  fogyasztást  és a károsanyag-k ibocsátást .  Kedv szer int 

vá lasztható a kényelmes város i  vagy hosszabb utak esetén ideál is 

automata vezetés i  módozat,  vagy a min imál is  megeről tetéssel  járó, 

szórakoztató szekvenciá l is  üzemmód.

Az eco:Dr ive egy a környezet k ímélésére oktató személy i  edző,

amely mindig a szolgál tunkra á l l .  E lég rögzí ten i  a vezetés i  adatokat 

egy a Blue&MeTM inter fészhez csat lakoztatott  USB 

pendr ive-ra,  majd a vezetés i  st í lus k ie lemzéséhez áttö l ten i 

az adatokat a számítógépre.  I ly  módon konkrét ,  személyre szabott 

t ippeket kapunk arra vonatkozólag,  miként csökkenthetnénk 

az üzemanyag-fogyasztásunkat és a károsanyag-k ibocsátásunkat.
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A Pandával mindig meglepetésekkel teli 

az út - de csak kellemes meglepetésekkel.

A széria felszereltség 4 légzsákot, ABS 

blokkolásgátlót, nyaki gerincet védő 

biztonsági első fejtámlákat, kettős biztonsági 

előfeszítőkkel felszerelt első biztonsági öveket 

és ISOFIX rögzítő elemeket tartalmaz. Az 

extrafelszereltségek közül választható 

a Hill Holder visszagurulásgátló funkcióval 

is rendelkező elektronikus stabilitásellenőrző 

rendszer.

Mi több, a Pandával mindez szórakoztató is.

Felszabadultan vezethetjük, mert a Panda jól 

tudja, mikor kell fékeznie. Az innovatív City 

Brake Control asszisztens képes felismerni 

az autó előtti akadályokat, és ha a vezető 

nem reagál, automatikusan lefékez. Az olyan 

különböző paraméterek elemzése alapján, 

mint az akadály elhelyezkedése, a többi jármű 

sebessége, a kerekek elfordulási szöge, vagy 

a gázpedálra kifejtett nyomás, a rendszer úgy 

avatkozik be, hogy elkerülhetővé váljon 

  az ütközés, vagy minimálisak legyenek annak 

következményei.
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 Mi kell az 
eredetiséghez

Panda. Simply More. 

creativitysimply

A Panda mindig olyan autó volt, amely szabad utat engedett a képzelőerőnek.

Élvezzük a színek, felszereltség, személyre szabott csomagok és más tartozékok kiválasztását, 

és legyen az autónk is ugyanolyan egyedi és megismételhetetlen, mint amilyenek mi vagyunk. 

A kombinációkban rej lő lehetőségek sora végtelen. Választhatjuk a praktikus Pop alapkivitelt, 

ha az egyszerűségben található szépség alapelvét val l juk. Vagy hagyjuk magunkat kényeztetni 

a színek, minták és választható kiegészítők széles skáláját kínáló Easy felszereltséggel, amely 

minimum annyit megérdemel, hogy áttanulmányozzuk. Ha azonban azok közé tartozunk, akiknek 

mindig a legjobb kel l, válasszuk a Lounge felszereltséget. Ez az egyedülál ló stí lus és tökéletes 

funkcional itás kombinációja. Ha pedig szeretnénk letérni az aszfaltról, és terepen is közlekedni, 

akkor az ideál is útitársunk a 4x4 kivitel. A választás csak rajtunk ál l .

POP A széria felszereltség fő elemei

Stílus  Karosszéria színű lökhárítók

Funkcionális elemek  4 légzsák 

(Vezető- és utasoldali, függönylégzsák), 

Dualdrive™ elektromos szervokormány, 

elektromos ablakemelők elöl, központi 

zár, rádió-előkészítés, aktív első 

fejtámlák, hátsó fejtámlák

EASY A széria felszereltség fő elemei

Pop felszereltségen felül:

Stílus  Tetősínek, egyedi dísztárcsák

Funkcionális elemek  Manuális klíma, 

távirányítású központi zár, 5 személyes 

kivitel, karosszéria színű külső tükrök

KOMFORT CSOMAG: két magasságában állítható biztonsági öv elöl + 2 hátsó kapaszkodó

+ szemüvegtartó a vezetőoldalonSTYLE CSOMAG: ködfényszórók, könnyűfém kerekek
SOUND CSOMAG: audio távvezérlők a kormánykeréken, Blue&Me, rádió-CD/MP3

TÉLI CSOMAG: fűthető első szélvédő, fűthető ülések elöl
SAFETY CSOMAG: ESP és városi ütközésmegelőző rendszer (LSCM)

LOUNGE A széria felszereltség 

fő elemei

Easy felszereltségen felül:

Stílus  Karosszéria színű külső tükrök 

és ajtókilincsek, oldalvédő csíkok

Funkcionális elemek  Elektromosan 

állítható külső tükrök, magasságában 

állítható vezetőülés, rádió-CD MP3-mal, 

Komfort csomag

4×4 A széria felszereltség fő elemei

Lounge felszereltségen felül:

Stílus  Első és hátsó lökhárító ezüst 

színű betétekkel, oldalvédő csíkok és 

küszöbvédők, 15” fényes könnyűfém 

kerekek

Funkcionális elemek  4×4 hajtás, 

ESC elektronikus stabilitásellenőrző 

rendszer, ELD elektronikus 

differenciálzár, fűtött külső visszapillantó 

tükrök, külső hőmérsékletérzékelő
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4x4LOUNGEPOP EASYPANDA SZÍNEK

289 Superbo piros - pasztell extra szín

EASY

181 Rubik szövet 

 szürke / bézs

183 Rubik szövet 

 szürke / bézs 
125 Rubik szövet 

 piros / szürke

kód 107 181 183 125 376 310 351 381 319 219 205 293 253

Műszerfal antracit elefántcs. szürke szürke elefántcs. szürke szürke piros kék szürke elefántcs. szürke zöld

Kárpit Tricot szövet 
szürke/
piros

Rubik szövet 
szürke/
bézs

Rubik szövet 
szürke/
bézs

Rubik szövet 
piros/szürke

Rubik szövet 
szürke/
bézs

Rubik szövet 
szürke/
bézs

Rubik szövet 
piros/szürke

Rubik szövet 
piros/szürke

Rubik szövet 
szürke/kék

Risico szövet 
szürke/
barna

Látka Risico
béžová/

tmavě šedá

Risico szövet 
bézs/szürke

Risico 
szövet bézs/

zöld

PASZTELL SZÍNEK

5CH Sincero fehér 396 � � � � � � � � �

5B2 Superbo piros 289 � � � � � �

5CG Sognante türkiz 403 � � � �

5CK Sicilia naranc 516 � �

5CJ Darkwave fekete 601 � � � � � � � �

5CB Caffelatte bézs 715 � � � � � �

5CF Avvolgente barna 833 � � � � � �

METÁLSZÍNEK SZÍNEK

5DP Geranio piros 147 � � � �

5CC Allegro szürke 565 � � � � � � � � �

5CD Profumato lila 184 � � � �

5DN Dipintodiblu kék 567 � � �

5CE Toscana zöld 374 � �

296 Sincero fehér - pasztell

601 Darkwave fekete - pasztell extra szín

147 Geranio piros - metálszín

715 Caffelatte bézs - pasztell extra szín 184 Profumato lila - metálszín

403 Sognante türkiz - pasztell extra szín

833 Avvolgente barna - pasztell extra szín

565 Allegro szürke - metálszín

567/A Dipintodiblu kék - metálszín 516/A Sicilia narancs - pasztell extra szín

374/C Toscana zöld - metálszín

107 Tricot szövet

 szürke / piros

POP

351  Rubik szövet 
 piros / szürke

381  Rubik szövet 
 piros / szürke

376  Rubik szövet 
 szürke / bézs

310  Rubik szövet 
 szürke / bézs

319  Rubik szövet 
 szürke / kék

LOUNGE

219  Risico szövet
 szürke / barna

4x4

205  Risico szövet
 bézs / szürke

293 Risico szövet
 bézs / szürke

253  Risico szövet
 bézs / zöld
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0.9 TwinAir Turbo 85 LE
Start&Stop

0.9 TwinAir Turbo 80 LE
Natural Power

1.2 Fire 69 LE 
1.3 MultiJet 16v 75 LE

Start&Stop
MOTOR

Fejtámlára erősített vállfa

Az egyediség a rész letekben re j l ik .

Éppen ezért  a Panda k iegész í tők széles 

skálá ját  k íná l ja ,  amelyekkel  tökéletes í thet jük, 

és a sa ját  e lképzeléseinknek megfe le lően 

személyre szabhat juk autónkat.  Ehhez e lég 

csak átgondoln i  és k ivá lasztani  a hozzánk 

leg inkább i l lő  k iegész í tőket.

Matrica - betűk

Kulcsborítás

Matrica - négyzetek

Panda logo

Rakodózseb az ülés hátoldalán

Panda személyre szabás 15”-os gyémántan-

tracit könnyűfém kerekekkel vagy eredeti 

matricákkal.

1.3 MultiJet 16v 75 LE 
Start&Stop 4x4

MOTOR

Hengerek száma, elrendezése 4, sorban 2, sorban 2, sorban 4, sorban 4, sorban

Furat x löket (mm) 70,8 x 78,9 80,5 x 86 80,5 x 86 69,6 x 82 69,6 x 82

Hengerűrtartalom (cm3) 1242 875 875 1248 1248

Kibocsátási norma Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Kompresszióviszony arány 11,1 : 1 10 : 1 10 : 1 10 : 1 16,8 : 1

Max. teljesítmény: kW (LE), 1/perc 51 (69) 5500
63 (85) 

5500

59 (80) 

5500

62,5 (85) 

5500

57 (77,5) 

55001 55 (75) 4000 55 (75) 4000

Max. nyomaték: Nm (kgm), 1/perc-nél 102 (10,4) 3000
145 (14,8) 

1900

140 (14,3) 

2500

145 (14,8) 

1900

100 (10,2) 

20001) 190 (19,4) 1500 190 (19,4) 1500

Vezérlés

OHC fogazott szíj 

hajtással és mechanikus 

szelepemelőkkel

OHC lánchajtással 

és hidraulikus szelephézag 

beállítással.

OHC lánchajtással 

és hidraulikus szelephézag 

beállítással.

DOHC lánchajtással, 

görgős szelephimbákkal 

és hidraulikus szelephézag 

beállítással

DOHC lánchajtással, 

görgős szelephimbákkal 

és hidraulikus szelephézag

beállítással

KORMÁNYMŰ

Típus                                              fogasléces kormánymű Dualdrive™ elektromos szervokormánnyal

Hajtott tengely első első első első első

Sebességváltó: fokozatok száma 5 + hátramenet 5 + hátramenet
5 + hátramenet / Dualogic™ 

automatizált váltó
5 + hátramenet 5 + hátramenet

Fordulókör átmérő (m) 9,3 9,7 9,3 9,3 9,3

ALVÁZ

Kerékfelfüggesztés elöl                                                 McPherson független első kerékfelfüggesztés

Kerékfelfüggesztés hátul                                                 torziós tengellyel összekötött lengőkarok

Első fékek, átmérő x vastagság (mm) Tárcsa 257 x 12
Tárcsa 257 x 12 

(hűtött) 

Tárcsa 257 x 12 

(hűtött) 

Tárcsa 257 x 12 

(hűtött) 

Tárcsa 257 x 12 

(hűtött) 

Hátsó fékek, átmérő (mm) Dob 203 Dob 203 Dob 203 Dob 203 Dob 203

Kerekek 175/65 R14 82T - 185/55 

R15 82T*
175/65 R15 84T 

175/65 R14 82T - 185/55 

R15 82T*

175/65 R14 82T - 185/55 

R15 82T*

175/65 R14 82T - 185/55 

R15 82T*

KAROSSZÉRIA

Tengelytáv (mm) 2300 2300 2300 2300 2300

Nyomtáv elöl / hátul (mm) 1409 / 1407 1414 / 1408 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407

Hosszúság / szélesség (tükrökkel) / magasság (mm) 3653 / 1643 (1882)2) / 1551 3653 / 1643 (1882)2) / 1605 3653 / 1643 (1882)2) / 1551 3653 / 1643 (1882)2) / 1551 3653 / 1643 (1882)2) / 1551

Csomagtér (l) min./max. 225 (260)3) / 870 200 225 (260)3) / 870 225 (260)3) / 870 225 (260)3) / 870

Menetkész tömeg (kg) 940 1080 975 1035 1035

Fékezett / fékezetlen utánfutó max. tömege (kg) 800 / 400 - 800 / 400 800 / 400 900 / 400

TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÁS

Üzemanyagtartály (l) 37 35 37 37 35

Maximális sebesség (km/h) 164 170 177 168 168

Gyorsulás (mp): 0-100 km/h 14,2 12,8 11,5 12,8 12,8

Fogyasztás város 6,7 5,8 4,8 4,7 4,7

Fogyasztás városon kívül 4,3 3,9 3,7 3,5 3,5

Fogyasztás vegyes 5,2 4,6 4,1 3,9 3,9

CO
2
-kibocsátás (g/km) 120 107 95 104 104

* hólánc használatára nincs mód    1) ECO  üzemmódban   2) tükrökkel   3) eltolható ülések esetén 



www.fiat.hu

   
fb.com/Fiat.Magyarorszag

Garancia és assistance

Minden Fiat gépjárműhöz 2 év, futásteljesítménytől független gyártói, 3 év, vagy 100 000 km kiterjesztett, 

8 év karosszéria-átrozsdásodás és 3 év fényezés garanciát kínálunk. A Fiat Csoport a gyártói 

garancia ideje alatt egész Európára érvényesen, 0-24 óráig biztosítja az ingyenes Free ToGo csereautó 

& assistance szolgáltatást. Ügyfélszolgálatunk elérhető belföldről a 06 80 10 10 80, illetve külföldről 

a +36 1 465 3688 számon. Részletekről és feltételekről érdeklődjön Fiat márkakereskedéseinkben!

A  katalógusban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Az egyes modellek felszereltsége és a  kiegészítők az egyedi piaci 

követelmények és jogi előírások függvényében változhat. A  Fiat fenntartja a  feltüntetett modellek műszaki vagy üzleti okokból, előzetes 

fi gyelmeztetés nélkül elvégzett változtatásának jogát.

Kiadás időpontja: 2013/07

Olvassa le ezt a QR kódot az okostelefonjával és fedezze fel az új Pandát!

5év
garancia

100 000 km-ig


