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 Wszystkie samochody osobowe marki Fiat, sprzedane od 01.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje 
usługę ASSISTANCE 24 h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w ozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczegól-
nych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży. Recykling: Od lat, poprzez ciągłą poprawę procesów 
produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych, FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia
i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpadyw rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ 
na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swoich działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska, dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów 
i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 roku o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej
z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie: www.fi at.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow.

CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru – 00800 34280000 – jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale również łatwo go zapamiętać. Wybierasz najpierw 
00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadają poszczególnym literom słowa FIAT, a następnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Możesz w każdej chwili skorzystać z pomocy drogowej, uzyskać informacje 
o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzedaży oraz możliwości odbycia jazdy próbnej. W ten sposób każda Twoja prośba związana z użytkowaniem samochodu będzie spełniona! Usługa 
dostępna jest w zakresie: pomocy drogowej – 7 dni w tygodniu przez całą dobę, informacji handlowych – od poniedziałku do piątku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów – od poniedziałku do soboty w godz. 8-20. Numer 
Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połączeń z telefonów stacjonarnych, z wyjątkiem połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach.
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Legenda 
powróciła

PO 50 LATACH POWRACA LEGENDARNY 124 SPIDER, 

A DŹWIĘK JEGO SILNIKA BRZMI NICZYM MELODIA. 

REPREZENTUJE WŁOSKI DESIGN I JEDYNĄ W SWOIM RODZAJU 

ELEGANCJĘ, W POŁĄCZENIU Z TRADYCJĄ I INNOWACJĄ:  

PRAWDZIWE NOWOCZESNE PIĘKNO, KTÓRE NOSI W SOBIE ŚLAD 

CHLUBNEJ PRZESZŁOŚCI. DAJ SIĘ UWIEŚĆ JEGO DELIKATNYM  

LINIOM, ZAINSPIROWANYM WIELKIM KLASYKIEM Z 1966 ROKU,  

I ODKRYJ CZYSTĄ PRZYJEMNOŚĆ Z PRZEŻYWANIA NA NOWO  

TYCH NIEZAPOMNIANYCH CZASÓW.

CZYSTY DESIGN
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LiNia, KTóra prowaDZi proSTo   Do serca

TYLKo wiELKiE iKoNY DawNYcH LaT SĄ w STaNiE Na 

Nowo oDroDZiĆ SiĘ, NiE ZaTracaJĄc TYcH cEcH, 

KTórE UcZYNiłY JE NiEŚMiErTELNYMi. w TaKiM właŚNiE 

DUcHU powSTał NowY FiaT 124 SpiDEr, KTórY NawiĄZUJE 

Do SwoJEGo poprZEDNiKa, aLE JUŻ w NowocZESNEJ 

oDSłoNiE: DZiĘKi SMUKłEJ SYLwETcE, KLaSYcZNEMU  

BoKowi o pErFEKcYJNYcH proporcJacH, NiSKo 

połoŻoNEMU ŚroDKowi ciĘŻKoŚci, wYcoFaNEMU 

wNĘTrZU i poKrYwiE KoMorY SiLNiKa DłUGiEJ NicZYM 

w prawDZiwYM SaMocHoDZiE SporTowYM. DoSKoNałY 

w KaŻDYM DETaLU, DELiKaTNY i UrZEKaJĄcY. poTraFi 

roZKocHaĆ w SoBiE NiE TYLKo Na ZaKrĘTacH, aLE TEŻ 

JEDNYM SpoJrZENiEM.

CZYSTY DESIGN
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Nowy 124 Spider powstał, byś mógł poczuć się częścią 

legendy tego historycznego roadstera o klasycznej 

karoserii i idealnych proporcjach. Górna osłona chłodnicy 

o sześciokątnym kształcie zainspirowana jest również 

unikalną konstrukcją wlotów powietrza i sportowym 

przodem, charakterystycznym dla modelu z dawnych lat.

pozioma linia łączy przedni błotnik z tylnym, docierając 

aż do lampy. Lekkość, bezpieczeństwo i sztywność: 

to cechy, którymi można określić karoserię tego modelu. 

wykonano ją z aluminium i stali o wysokiej wytrzymałości, 

a zaprojektowano z myślą o dynamicznym reagowaniu 

na każdy Twój ruch.

CZYSTY DESIGN
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NaJBarDZiEJ elektryzujący warKoT oD 1966 roKU

NowEGo FiaTa 124 SpiDEr STworZoNo, BYŚ MóGł 

cZErpaĆ prZYJEMNoŚĆ Z oSiĄGów i ciESZYĆ SiĘ 

NaprawDĘ oLBrZYMiĄ FraJDĄ Za KiErowNicĄ: 

poZNaJ JEGo SiLNiK MULTiair 1.4 TUrBo, pracUJĄcY 

w parZE Z MaNUaLNĄ 6-STopNiowĄ SKrZYNiĄ BiEGów, 

o 140 KM MocY oraZ 240 NM MoMENTU oBroTowEGo. 

ZwiNNoŚĆ, Moc i SprawNoŚĆ: To cEcHY wYNiKaJĄcE 

Z połĄcZENia NapĘDU Na TYLNĄ oŚ, SporTowEGo 

ZawiESZENia i ULTraLEKKiEJ KaroSErii.

DOSKONAŁE OSIĄGI
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przyjemność prowadzenia nowego Fiata 124 Spider zapewnia 

płynnie działający układ napędowy, sześciostopniowa skrzynia 

biegów i doskonale zestrojona dźwignia zmiany biegów. Tylny 

napęd sprawi, że każda jazda będzie wyjątkowym doświadczeniem, 

do czego przyczyni się również zbilansowany rozkład mas oraz 

nisko położony środek ciężkości. Na przedniej osi nowego Fiata 

124 Spider zastosowano wyszukany układ podwójnych wahaczy 

poprzecznych, z tyłu zaś pracuje układ zawieszenia typu Multilink, 

dzięki czemu samochód ten można doskonale kontrolować na 

zakrętach. wyszukana kalibracja zawieszenia, a także wysoka 

sztywność nadwozia gwarantują precyzyjną jazdę; poza tym wysoki 

moment obrotowy w połączeniu z lekkością karoserii i doskonałym 

stosunkiem masy do mocy, pozwalają cieszyć się wyjątkowym 

przyspieszeniem i szybkością reakcji.

DOSKONAŁE OSIĄGI
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Niebo Z TwoJEGo pUNKTU  
wiDZENia

TYLKo TaKi roaDSTEr JaK NowY 124 SpiDEr MoŻE DaĆ 

ci pocZUciE prawDZiwEJ woLNoŚci. USiĄDŹ wYGoDNiE 

w JEGo wNĘTrZU o MocNo DopracowaNYcH 

DETaLacH i MaTEriałacH NaJwYŻSZEJ JaKoŚci: 

opTYMaLNa, ErGoNoMicZNa poZYcJa KiErowcY, 

oBSZYTa SKórĄ KiErowNica i GałKa DŹwiGNi ZMiaNY 

BiEGów, poSZYcia Z MiĘKKiEGo w DoTYKU MaTEriałU 

oraZ SiEDZENia ZaproJEKTowaNE TaK, BYŚ cZUł 

BEZGraNicZNY KoMForT.

EKSKLUZYWNE WNĘTRZE
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Trudno nie docenić doskonałości materiałów  

zastosowanych we wnętrzu nowego Fiata 124 Spider: 

prawdziwa skóra na kierownicy i dźwigni zmiany biegów, 

satynowane klamki wewnętrzne, siedzenia ze skóry lub 

tkaniny w zależności od wersji wyposażenia oraz miękkie 

w dotyku materiały na pozostałych elementach wnętrza. 

Ekskluzywny design deski rozdzielczej, ze wstawkami  

w kolorze srebrnym lub czarnym połyskującym, również 

w zależności od wersji wyposażenia, jeszcze bardziej 

podkreślają miękkie w dotyku materiały. optymalną  

pozycję kierowcy zapewnia pionowa kierownica oraz  

pedał przyspieszenia z dolnym zawiasem. obrotomierz 

umieszczony na środku zestawu wskaźników oraz 

podwyższona pozycja krótkiej dźwigni zmiany 

biegów sprzyjają bardziej sportowej jeździe 

i ułatwiają manewrowanie samochodem.

EKSKLUZYWNE WNĘTRZE
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NowY FiaT 124 SpiDEr To iKoNa STYLU, ELEGaNcJi 

i roZrYwKi: DLaTEGo NiE MoGło ZaBraKNĄĆ w NiM 

NaJwYŻSZEJ KLaSY NowocZESNYcH ELEMENTów 

wYpoSaŻENia, TaKicH JaK SYSTEM MULTiMEDiaLNY 

Z wYŚwiETLacZEM DoTYKowYM o prZEKĄTNEJ 7”, 

ELEMENTY STErowaNia Na KiErowNicY oraZ paNEL 

STErUJĄcY Na TUNELU ŚroDKowYM, aBY MiEĆ KaŻDĄ 

FUNKcJĘ ZawSZE Na wYciĄGNiĘciE rĘKi. aLE To NiE 

wSZYSTKo. Do DYSpoZYcJi SĄ TEŻ: raDio DaB, łĄcZNoŚĆ 

wi-Fi i BLUETooTH®, Dwa porTY USB oraZ GNiaZDo aUX.

ŚwiaT JEST w    Twoich rĘKacH EKSKLUZYWNE WNĘTRZE
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System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 7”, 
obejmuje następujące funkcje:

roZrYwKa
-  Dostęp do radia DaB aM/FM, Mp3, USB, aUX i strumienio-

wego odtwarzania dźwięku z posiadanego telefonu 
poprzez Bluetooth®.

-  Słuchanie muzyki z urządzenia podłączonego poprzez 
USB, jak ipod®, telefon komórkowy czy pendrive.

- Sterowanie ustawieniami systemu audio.

KoMUNiKacJa
-  Funkcja systemu głośnomówiącego Bluetooth® w celu 

nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych 
w łatwy i bezpieczny sposób.

-  odbieranie wiadomości SMS oraz e-maili z możliwością 
odpowiadania przy użyciu wstępnie zdefiniowanych 
wiadomości.

-  Dostęp do rejestru nawiązanych połączeń oraz informacji 
o kontaktach.

NawiGacJa
- wyświetlanie map w trybie 2D i 3D.

apLiKacJE
- analiza zużycia paliwa.
- informacje o najbliższych interwencjach serwisowych.

UwaGa: w przypadku niektórych usług i funkcji wymagane jest posiadanie 
kompatybilnego telefonu komórkowego oraz połączenie z internetem; po darmowym 
okresie próbnym (60 dni), niektóre usługi są dostępne po wykupieniu abonamentu.
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KaŻDa MiłoSNa historia Ma 
SwoJĄ ŚciEŻKĘ DŹwiĘKowĄ

ciESZ SiĘ wiDoKaMi woKół SiEBiE, SłUcHaJĄc prZY 

TYM SwoJEJ ULUBioNEJ MUZYKi. Z UNiKaLNYM SYSTEMEM 

aUDio BoSE® BĘDZiESZ Miał ZawSZE Do DYSpoZYcJi 

NiEZrówNaNĄ JaKoŚĆ DŹwiĘKU, NawET poDcZaS 

poDróŻY Z oTwarTYM DacHEM. 

ZapEwNi ci To DZiEwiĘĆ GłoŚNiKów wE wNĘTrZU, w TYM 

cZTErY UMiESZcZoNE w ZaGłówKacH.

BOSE® SOUND SYSTEM
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SYSTEM NaGłoŚNiENia BoSE®

-  Dwa głośniki wysokotonowe o średnicy 2,5 cm 

w przednich słupkach.

-  Dwa głośniki szerokopasmowe o średnicy 16,5 cm 

w drzwiach.

-  cztery głośniki UltraNearfield™ o średnicy 5 cm, 

umieszczone w zagłówkach siedzeń.

-  Jeden głośnik niskotonowy o średnicy 13 cm, 

zapewniający głębokie tony niskie i zaprojektowany 

na miarę, a znajdujący się po prawej stronie pod 

miejscem na nogi.

-  cyfrowy wzmacniacz pod bagażnikiem z cyfrowym 

przetwarzaniem sygnałów Bose®: siedem różnych 

opcji indywidualnej korekcji graficznej. automatyczna 

regulacja głośności do kompensowania hałasów 

otoczenia i skutków zmiany prędkości samochodu 

dzięki technologii kompensacji hałasu audiopilot® 2; 

obwód transmisji sygnału TrueSpace®.

BOSE® SOUND SYSTEM
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Spraw, BY w oczach
wSZYSTKicH poJawił
SiĘ BłYSK

prZYJEMNoŚĆ Z JaZDY To rówNiEŻ, a NawET prZEDE 

wSZYSTKiM, BEZpiEcZEŃSTwo: aBY ZapEwNiĆ ci 

MaKSYMaLNY SpoKóJ, NowY FiaT 124 SpiDEr DYSpoNUJE 

TaKiMi SYSTEMaMi wSpoMaGaJĄcYMi JaZDĘ, JaK 

TEMpoMaT, TpMS (SYSTEM MoNiTorowaNia ciŚNiENia 

w opoNacH), cZUJNiKi DESZcZU i ZMiErZcHU oraZ 

SprYSKiwacZE rEFLEKTorów. aLE prZEDE wSZYSTKiM 

oFErUJE TEcHNoLoGiĘ FULL LED Z SYSTEMEM aFLS 

(aDapTiVE FroNT LiGHTiNG SYSTEM), KTórY STErUJE wiĄZKĄ 

ŚwiETLNĄ w oparciU o prĘDKoŚĆ JaZDY i KiErUNEK 

poKoNYwaNEGo ZaKrĘTU. w TEN SpoSóB BĘDZiESZ MóGł 

ZapEwNiĆ SoBiE KoNTroLĘ i wiDocZNoŚĆ w KaŻDYcH 

warUNKacH.

BEZPIECZEŃSTWO
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BEZPIECZEŃSTWO

rEFLEKTorY TYpU LED Z SYSTEMEM ŚwiaTEł 

aDapTacYJNYcH (aFLS)

System ten zwiększa widoczność w godzinach nocnych. 

Standardowe reflektory LED dostosowują się do każdego 

zakrętu, aby jeszcze lepiej oświetlać drogę. Dzięki temu 

będziesz mógł jeszcze szybciej reagować w razie 

pojawienia się ewentualnych przeszkód.
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aUTENTYcZNoŚĆ, cHaraKTEr, oSoBowoŚĆ. KTo JEST 

właŚciciELEM TaKicH cEcH, NiE MoŻE NiE poKocHaĆ 

poNaDcZaSowEJ LEGENDY NowEGo FiaTa 124 SpiDEr. 

JEGo GaMa oBEJMUJE DwiE róŻNE wErSJE: 

„124 SpiDEr” Z NiEZwYKLE BoGaTYM wYpoSaŻENiEM 

SErYJNYM, oraZ „124 SpiDEr LUSSo”, aBYŚ MóGł 

ciESZYĆ SiĘ Z wSZYSTKiEGo, Na cZYM ci ZaLEŻało.

NawET w SZYTYM Na MiarĘ GarNiTUrZE
NiE BĘDZiESZ prEZENTował SiĘ tak dobrze

WERSJE
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Nowy Fiat 124 Spider jest wyposażony w felgi aluminiowe 

16”, elektrycznie sterowane lusterka w kolorze nadwozia, 

podwójną, stalową końcówkę rury wydechowej,  

słupek przedni w kolorze karoserii, czarne pałąki 

przeciwkapotażowe, siedzenia z tkaniny, skórzaną  

kierownicę i gałkę dźwigni zmiany biegów, 4 poduszki 

powietrzne, elektrycznie sterowane szyby, klimatyzację 

manualną, radio DaB z 7” ekranem, 4 głośniki, porty USB oraz 

aUX, elementy sterowania radiem na kierownicy,  

funkcję Bluetooth, tempomat i system TpMS.

Jeżeli wybierzesz wersję Lusso, otrzymasz dodatkowo  

felgi aluminiowe 17”, podwójną chromowaną końcówkę  

rury wydechowej, przednie światła przeciwmgłowe,  

słupek przedni i pałąki przeciw kapotażowe w kolorze 

srebrnym, dolną część deski rozdzielczej i ramkę zestawu 

wskaźników z widocznymi przeszyciami, skórzane siedzenia 

oraz automatyczną klimatyzację oraz pakiet widoczność 

zawierający adaptacyjne przednie światła (aFS)  

w technologii LED, spryskiwacze reflektorów, czujnik  

zmierzchu i deszczu.124 SpiDEr LUSSo

124 SpiDEr

SpErSoNaLiZUJ SwoJEGo NowEGo FiaTa 124 SpiDEr 

w SpoSóB, KTórY NaJLEpiEJ oDZwiErciEDLa TwóJ STYL, 

KorZYSTaJĄc Z oFErTY róŻNYcH paKiETów:

PAKIET PREMIUM z kamerą cofania, nawigacją satelitarną 

z mapami 3D i systemem Keyless Entry.

PAKIET BOSE® z systemem audio Bose® z 9 głośnikami, 

z których 4 wbudowane są w zagłówki, z automatyczną 

regulacją poziomu głośności w zależności od położenia 

składanego dachu.

FELGI ALUMINIOWE 17”

FELGI ALUMINIOWE 16”

008 
CZARNA 
TKANINA

470 - 
SKÓRA 

BRĄZOWA

404 - 
SKÓRA 

CZARNA

WERSJE PAKIETY
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NiEpowTarZaLNĄ ELEGaNcJĘ NowEGo FiaTa 124 SpiDEr 

UZYSKaNo DZiĘKi JEGo KLaSYcZNYM, aLE TEŻ wYraZiSTYM 

i UNiKaLNYM LiNioM: DLaTEGo MarKa Mopar STworZYła 

SpEcJaLNiE DLa NiEGo LiNiĘ aKcESoriów, KTóra Sprawi, 

ŻE TwóJ NowY 124 SpiDEr BĘDZiE JESZcZE BarDZiEJ TwóJ.

ORYGINALNE AKCESORIA
GDZiEKoLwiEK ZaprowaDZi ciĘ DroGa,
poZoSTaw po sobie ŚLaD
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Zestaw felg aluminiowych Historical - 1

podkreśl swoją wyjątkową osobowość i prawdziwą klasę 

Twojego nowego roadstera poprzez ekskluzywne felgi 

aluminiowe 17” w wersji Historical. 

Detale w kolorze czarnym - 2

Dodaj uroku swojemu nowemu Fiatowi 124 Spider za pomocą 

specjalnego zestawu z przemyślnie dobranymi akcesoriami 

w kolorze czarnym, który obejmuje: obudowy lusterek, 

poszycie ramy szyby przedniej i ram zagłówków.

Detale w kolorze srebrnym - 3

Spraw, by Twój nowy Fiat 124 Spider stał się bardziej elegan-

cki dzięki przemyślnie dobranym akcesoriom w kolorze srebr-

nym: poszyciu ramy szyby przedniej, ram zagłówków  

i obudów lusterek.

Zestaw aluminiowego bagażnika - 4

aluminiowy i elegancki bagażnik o unikalnym designie, jak na 

prawdziwego roadstera przystało, sprawi, że będziesz cieszył 

się nie tylko z wygody, jakiej oczekiwałeś, ale i ze stylu.

ORYGINALNE AKCESORIA



5ca cZErwoNY paSSioNE - paSTELowY 210 BrĄZowY MaGNETico - METaLiZowaNY5cB BiałY GELaTo - paSTELowY 5DN cZarNY VESUVio - METaLiZowaNY

5cD SZarY arGENTo - METaLiZowaNY802 BiałY GHiaccio - pErłowY 5cE SZarY MoDa - METaLiZowaNY5cc NiEBiESKi iTaLia - METaLiZowaNY

KOLORY
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wYpoSaŻENiE STaNDarDowE i opcJoNaLNE
124 Spider 124 Spider 

Lusso

BEZPIECZEŃSTWO

przednie reflektory z funkcją wyłącznika czasowego (Follow Me Home) LHD A A

Sygnalizacja zapięcia pasów LaX A A

System aBS BGK A A

System active Hood - pirotechnicznie unoszona przednia maska  
w momencie uderzenia w pieszego XK8 A A

System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (TMpS) LaB A A

System stabilizacji toru jazdy ESc BNB A A

Światła do jazdy dziennej (DrL) LMK A A

Światła przeciwmgielne przednie LNJ 5 A

Tylne światła w technologii LED LaY A A

Uchwyt iSoFiX cGU A A

KOMFORT / FUNKCJONALNOŚĆ

autoalarm LSB d d

centralny zamek ze zdalnym sterowaniem GXM A A

czujniki parkowania tylne Xaa 5 d

Dywaniki cLa A A

Elektrycznie sterowane szyby boczne JpY A A

Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia oraz siedziska Jp8 A A

Fotel pasażera z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia Jp8 A A

Fotele przednie podgrzewane JpM 5 A

Kierownica pokryta skórą Scc A A

Klimatyzacja manualna Haa A 5

Klimatyzacja automatyczna HaB 5 A

Kolumna kierownicy regulowana na wysokość SUa A A

Komputer pokładowy LaZ A A

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych kierowcy i pasażera GNE A A

oświetlenie bagażnika LDc A A

podgrzewane lusterka boczne GTF A A

przycisk uruchamiania silnika GX7 A A

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów cVB A A

Sterowanie radioodtwarzaczem z kierownicy rDZ A A

Tempomat NHM A A

wspomaganie kierownicy SBL A A

Zamykany schowek za fotelami cUL A A

Zestaw naprawczy Fix & Go XFp A A

124 Spider 124 Spider 
Lusso

NADWOZIE I STYL

Dwie rury wydechowe NEK A 5

Dwie chromowane rury wydechowe NEL 5 A

Elementy wnętrza lakierowane w kolorze czerni fortepianowej XSa 5 A

Elementy wnętrza lakierowane w kolorze srebrnym XSB A 5

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia MNE A A

Lakier pastelowy 5ca / 5cB d d

Lakier metalizowany 210 / 5cc 5cD 5cE 5DN d d

Lakier perłowy 802 d d

Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia LEp A A

obramowanie szyby przedniej w kolorze nadwozia MJN A 5

obramowanie szyby przedniej w kolorze srebrnym MJr 5 A

osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze czarnym MJ1 A 5

osłony pałąków przeciwkapotażowych w kolorze srebrnym MJ3 5 A

Spojlery boczne lakierowane w kolorze nadwozia XGU A A

Tapicerka materiałowa 728 A 5

Tapicerka skórzana 732 5 A

AUDIO / TELEMATYKA

radio DaB z 7” ekranem, 4 głośniki, porty USB oraz aUX 8FE A A

System nagłośnienia Bose z głośnikami w zagłówkach (9 głośników - 
4 głośniki w zagłówkach, 4 głośniki w drzwiach, subwoofer) RCP 5 d

PAKIETY

pakiet premium (kamera cofania, dostęp bezkluczykowy do 
samochodu, system nawigacji) 8FF 5 d

pakiet widoczność (adaptacyjne przednie światła (aFS) w technolo-
gii LED, spryskiwacze reflektorów, czujnik zmierzchu i deszczu) 8FG 5 A

FELGI I OPONY

Felgi ze stopów lekkich 16" wDB A 5

Felgi ze stopów lekkich 17" wac 5 A

A = standard     d = opcja     5 = niedostępne    

1.4 Multiair 140 KM

SILNIK
Liczb. cylindrów, rozmieszczenie 4, rzędowo

Średnica x skok (mm) 72 x 84

pojemność (cm3) 1368

Stopień sprężania 9.8 : 1

Moc maks.: KM (kw) przy obr./min 140 (103) / 5000

Maks. moment obrotowy: Nm przy obr./min 240 / 2250

Norma ekologiczna Euro 6

rozrząd pasek rozrządu

PRZENIESIENIE NAPĘDU
Napęd tylny

Skrzynia biegów: ilość biegów 6 + wsteczny

PRZEŁOŻENIA BIEGÓW:
1 4363

2 2348

3 1647

4 1262

5 1.00

6 0.844

wsteczny 3.863

przełożenie główne 3454

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ wspomaganie kierownicy z podwójnym
zębnikiem

Średnica zawracania - między krawężnikami (m) 9.4

1.4 Multiair 140 KM

HAMULCE
przód:   średnica  mm tarczowe wentylowane Ø 280 mm

Tył:   średnica  mm tarczowe Ø 280 mm

ZAWIESZENIE
przednie podwójne wahacze poprzeczne

Tylne Multilink

WYMIARY
rozstaw osi (mm) 2310

rozstaw kół  (mm) 1496 / 1503

Długość / Szerokość / wysokość (mm) 4054 / 1740 / 1233 

poj. bagażnika (l) 140

Zwis przedni (mm) 834 (853 z tablicą rejestracyjną)

Zwis tylny (mm) 910

KOŁA

opony 195/50 r16
205/45 r17

MASY I POJEMNOŚCI
Masa własna pojazdu (kg) 1050

pojemność zbiornika paliwa (litry) 45

OSIĄGI
prędkość maks. (km/h) 215

przyspieszenie. (sek.): 0 ÷ 100 km/h 7,5

ZUŻYCIE PALIWA (l/100KM)
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 6,4

Zużycie paliwa w cyklu miejskim 8,5

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim 5,1

Emisja co2 (g/km) 148

DaNE TEcHNicZNE

39


