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SILNIK BENZYNOWY TIPO CITY LIFE
CITY 

CROSS
CROSS RED GARMIN

1.0 T3 Turbo 100 KM
85 400 zł 

854 zł /
 88 000 zł 

88 400 zł 
884 zł /

 93 000 zł 

88 400 zł 
884 zł /

 93 000 zł 

93 100 zł 
931 zł /

 99 000 zł 

97 400 zł 
974 zł /

 103 500 zł 

94 100 zł 
941 zł /

 99 000 zł 

SILNIK DIESLA

1.6 MultiJet 130 KM –
99 800 zł 

998 zł /
 105 000 zł 

99 800 zł 
998 zł /

 105 000 zł 

104 400 zł 
1044 zł /

 111 000 zł 

108 700 zł 
1087 zł /

 115 500 zł 

104 400 zł 
1044 zł /

 111 000 zł 

NAPĘD HYBRYDOWY

1.5 130 KM DCT Hybrid – –
110 700 zł 

1107 zł /
 116 500 zł 

115 200 zł 
1152 zł /

 122 500 zł 

119 500 zł 
1195 zł /

 127 000 zł 

115 200 zł 
1152 zł /

 122 500 zł 

CENNIK HATCHBACK

Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla Kredytu Niska Rata: wpłata własna: 35.020,00zł, okres kredytu: 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat: 
1.215,98 zł; ostatnia rata balonowa: 41.200,16zł; stopa procentowa stała: 11,49 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,70 %, całkowita kwota kredytu: 71.910,48zł (bez 
kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu: 30.371,22zł (w tym opłata przygotowawcza: 1.359,60zł, odsetki: 26.440,74zł, obowiązkowe ubezpieczenie GAP Index 10%: 2.570,88zł), 
całkowita kwota do zapłaty: 98.351,22zł. Roczny limit km: 20 000. Dla tego produktu obowiązkowe jest zawarcie umowy ubezpieczenia AC oraz Bezpieczny Kredyt lub GAP a także zawarcie 
umowy odkupu przez dealera. Przedstawione parametry nie uwzględniają ubezpieczenia AC. Wyliczenie na dzień 16.05.2022 r. Akcja jest ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi 
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. 
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy 
FCA oraz na www.fcabank.pl.

Cennik przedstawia przykładowe raty miesięczne w kredycie balonowym Niska Rata obliczone dla podanych cen promocyjnych pojazdów. 

Poza miesięczną ratą wymagana jest wpłata własna. Ostatnia rata balonowa jest wyższa niż pozostałe raty miesięczne.

NOWOŚĆ

Nowe samochody osobowe marki Fiat zakupione w autoryzowanych salonach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. Szczegółowe warunki 
gwarancji, w tym wyłączenia z gwarancji, dostępne są u autoryzowanych dealerów Fiata. W całym okresie ważności gwarancji podstawowej (2-letniej) Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 
24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu 
cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. W każdym przypadku o treści gwarancji Klient zostanie 
poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym 
cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży. Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy i uwzględniają 
aktualnie obowiązujące rabaty. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie 
FCA Poland S.A. dla dealerów. Ceny mogą podlegać waloryzacji zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży pojazdów. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 
500 zł brutto. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy 
kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które wpływają 
bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland S.A. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności, 
producent pojazdu ani FCA Poland nie może zagwarantować daty jego produkcji.
Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, zmian przepisów celnych, a ceny 
promocyjne mogą ulec zmianie również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać 
zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego 
dostępne są w salonach sprzedaży.



SILNIK BENZYNOWY TIPO CITY LIFE CROSS RED GARMIN

1.0 T3 Turbo 100 KM
89 300 zł 

893 zł /
 94 000 zł 

94 100 zł 
941 zł /

 99 000 zł 

98 700 zł 
987 zł /

 105 000 zł 

103 000 zł 
1030 zł /

 109 500 zł 

98 800 zł 
988 zł /

 105 000 zł 

SILNIK DIESLA

1.6 MultiJet 130 KM –
105 500 zł 

1055 zł /
 111 000 zł

110 000 zł 
1100 zł /

 117 000 zł 

114 300 zł 
1143 zł /

 121 500 zł 

110 100 zł 
1101 zł /

 117 000 zł 

NAPĘD HYBRYDOWY

1.5 130 KM DCT Hybrid –
116 400 zł 

1164 zł /
 122 500 zł

120 800 zł 
1208 zł /

 128 500 zł 

125 100 zł 
1251 zł /

 133 000 zł 

120 900 zł 
1209 zł /

 128 500 zł 

CENNIK KOMBI

Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla Kredytu Niska Rata: wpłata własna: 35.020,00zł, okres kredytu: 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat: 
1.215,98 zł; ostatnia rata balonowa: 41.200,16zł; stopa procentowa stała: 11,49 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,70 %, całkowita kwota kredytu: 71.910,48zł (bez 
kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu: 30.371,22zł (w tym opłata przygotowawcza: 1.359,60zł, odsetki: 26.440,74zł, obowiązkowe ubezpieczenie GAP Index 10%: 2.570,88zł), 
całkowita kwota do zapłaty: 98.351,22zł. Roczny limit km: 20 000. Dla tego produktu obowiązkowe jest zawarcie umowy ubezpieczenia AC oraz Bezpieczny Kredyt lub GAP a także zawarcie 
umowy odkupu przez dealera. Przedstawione parametry nie uwzględniają ubezpieczenia AC. Wyliczenie na dzień 16.05.2022 r. Akcja jest ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi 
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. 
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy 
FCA oraz na www.fcabank.pl.

Cennik przedstawia przykładowe raty miesięczne w kredycie balonowym Niska Rata obliczone dla podanych cen promocyjnych pojazdów. 

Poza miesięczną ratą wymagana jest wpłata własna. Ostatnia rata balonowa jest wyższa niż pozostałe raty miesięczne.

NOWOŚĆ

Nowe samochody osobowe marki Fiat zakupione w autoryzowanych salonach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. Szczegółowe warunki 
gwarancji, w tym wyłączenia z gwarancji, dostępne są u autoryzowanych dealerów Fiata. W całym okresie ważności gwarancji podstawowej (2-letniej) Klient otrzymuje usługę ASSISTANCE 
24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu 
cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. W każdym przypadku o treści gwarancji Klient zostanie 
poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym 
cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży. Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy i uwzględniają 
aktualnie obowiązujące rabaty. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny są traktowane jako sugestie 
FCA Poland S.A. dla dealerów. Ceny mogą podlegać waloryzacji zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży pojazdów. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa o wysokości 
500 zł brutto. Naszym zamiarem jest pokazywanie zawsze jak najbardziej aktualnych cen. Jednak z uwagi m.in. na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy 
kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw zainicjowane globalną pandemią COVID 19 i spotęgowane przez kryzys w Eurazji, które wpływają 
bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów pojazdów na rynku, na które producent pojazdu ani FCA Poland S.A. nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności, 
producent pojazdu ani FCA Poland nie może zagwarantować daty jego produkcji.
Podane ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w szczególności w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, zmian przepisów celnych, a ceny 
promocyjne mogą ulec zmianie również w przypadku zakończenia obowiązujących promocji lub wprowadzenia nowych. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać 
zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Szczegółowe informacje na temat cen poszczególnych modeli i wersji, w tym wyposażenia dodatkowego 
dostępne są w salonach sprzedaży.



Pierwsza wpłata Długość finansowania Wartość końcowa auta - 
rata balonowa

Kredyt Niska Rata Smart Renting
Kredyt Niska Rata jest nową formą kredytu balonowego, 

z którego skorzystać mogą zarówno konsumenci, 

IDG oraz przedsiębiorcy.

Dzięki zastosowaniu raty balonowej, Kredyt Niska Rata 

skierowany jest głównie do klientów ceniących sobie niskie 

miesięczne obciążenie finansowe oraz zdecydowanych na częstą 

wymianę samochodu na nowszą wersję lub lepszej klasy.

Kredyt Niska Rata to taka forma finansowania - w której 

klient ma 3 możliwości zakończenia umowy:

- możliwość spłaty raty balonowej i pozostawienia samochodu, 

- możliwość oddania samochodu do dealera i wybór nowego,  

- rozłożenie raty końcowej na raty miesięczne.

Smart Renting to nowa formuła wynajmu długoterminowego 

dla osób prowadzących indywidualną działalność 

gospodarczą.

Dzięki Smart Renting znasz cenę sprzedaży pojazdu po 

wygaśnięciu umowy najmu już przy jej zawieraniu i masz 

możliwość pierwokupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Smart Renting to taka forma finansowania - w której klient ma 

3 możliwości zakończenia umowy: 

- przejęcie samochodu na własność, 

- wybór nowego samochodu, 

- zwrot samochodu do Leasys.

Umowa od 24 do 48 miesięcy Umowa od 12 do 60 miesięcy

Bezpieczna gwarancja odkupu samochodu przez dealera
Gwarancja odkupu po stronie Leasys z możliwością 

pierwokupu przez Klienta

Możliwość wymiany samochodu na nowy już po 2 latach Możliwość wymiany samochodu na nowy już po roku

Rynkowa wartość końcowa - nawet 57%
Klient ma możliwość poznania wysokości odkupu 

samochodu w dniu zawarcia umowy

Niższa miesięczna rata – możliwość zarządzania finansami
Niższy miesięczny czynsz wynajmu – możliwość 

zarządzania finansami

Finansowanie ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt lub/i GAP

Samochód zastępczy i Assistance zawarte w racie. 

Możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie OC oraz 

inne usługi i serwisy

Pierwsza wpłata już od 0% Pierwszy czynsz już od 0%

Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu

Standardowe finansowanie

FCA Bank i Leasys wspierają możliwość zakupu Fiata Tipo dzięki szerokiej ofercie finansowej dopasowanej do każdego z klientów salonów Fiat.

Nowy Fiat Tipo jest jeszcze bardziej dostępny dla Klientów dzięki wielu rozwiązaniom w zakresie finansowania. Poniżej znajdziesz dwa 

przykładowe produkty finansowe, dzięki którym skorzystasz z wielu zalet dobrze wyposażonego samochodu ponosząc niskie miesięczne 

koszty - ratę kredytu lub wynajmu.

FI
A

T 
TI

P
O

Kredyt Niska Rata
Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla Kredytu Niska Rata: wpłata własna: 35.020,00zł, okres kredytu: 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat: 1.215,98 zł; ostatnia 
rata balonowa: 41.200,16zł; stopa procentowa stała: 11,49 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,70 %, całkowita kwota kredytu: 71.910,48zł (bez kredytowanych kosztów), całkowity 
koszt kredytu: 30.371,22zł (w tym opłata przygotowawcza: 1.359,60zł, odsetki: 26.440,74zł, obowiązkowe ubezpieczenie GAP Index 10%: 2.570,88zł), całkowita kwota do zapłaty: 98.351,22zł. Roczny 
limit km: 20 000. Dla tego produktu obowiązkowe jest zawarcie umowy ubezpieczenia AC oraz Bezpieczny Kredyt lub GAP a także zawarcie umowy odkupu przez dealera. Przedstawione parametry nie 
uwzględniają ubezpieczenia AC. Wyliczenie na dzień 16.05.2022 r. Akcja jest ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego 
kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy FCA oraz na www.fcabank.pl.



STYL

WNĘTRZE

Nowe tapicerki dla wersji Cross i City Cross

17” Felgi aluminiowe z diamentowym szlifem
10,25” ekran dotykowy i 7” kolorowy 
wyświetlacz TFT komputera pokładowego

Nowe reflektory Full LED
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Zestaw (Fiat)RED Kit:
• fi ltr kabinowy nasączony specjalną biobójczą substancją
• tapicerka foteli oraz kierownica pokryte powłoką antybakteryjną

Dedykowane elementy stylu nadwozia - czerwone obudowy lusterek 
i logo (RED) na słupkach B, a także 17-calowe felgi aluminowe 
z diamentowym szli fem i detale w matowym kolorze Ice.

Dedykowana tapicerka w kolorze czarnym z włóknami Seaqual®, monogramem FIAT 
i podwójnymi czerwonymi przeszyciami. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów 
pokryte materiałem soft-touch oraz dedykowane dywaniki podłogowe (RED).

Zestaw powitalny:
•  czerwona obudowa 

kluczyka
•  dedykowany dozownik 

na żel antybakteryjny

SERIA SPECJALNA (RED)

STYL / WNĘTRZE
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Bezpieczeństwo
NR 

OPCJI
TIPO CITY LIFE

CITY 

CROSS
CROSS (RED) GARMIN

Asystent utrzymania pasa ruchu pod warunkiem prawidłowego 

oznakowania drogi
LAS

Autonomiczny hamulec awaryjny 7Z6 – – – –

Centralny zamek 228

Inteligentny ogranicznik prędkości z systemem rozpoznawania 

znaków drogowych
NH4

Poduszka powietrzna kierowcy 500

Poduszka powietrzna pasażera 502

Poduszki powietrzne boczne 505

Poduszki powietrzne kurtynowe 614

Przednie reflektory w technologi Full LED 9WE – – – –

System ABS 009

System ESC, Panic Brake Assist, Traction Control, Drag Torque 

Control, Electronic Rollover Mitigation, Hill Hold Control
392

System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (TPMS) 365

System wykrywania zmęczenia kierowcy 1CQ

Światła przeciwmgielne 097 800 zł 800 zł 800 zł

Światła tylne w technologii LED LAY –

Trzeci tylny zagłówek 481

Komfort / funkcjonalność

Aktywny przedni grill z otwieranymi klapami MDX

Czujnik deszczu 347 – – – –

Czujnik temperatury zewnętrznej 5BY

Czujnik zmierzchu 051 – – – –

Dzielona tylna kanapa w stosunku 60/40 195

Elektrycznie sterowane szyby przednie 028

Elektrycznie sterowane szyby tylne 023

Fotel kierowcy z regulacją wysokości 450

Fotele przednie podgrzewane 452 – 800 zł – 800 zł – –

Funkcja Flip&Fold siedziska tylnej kanapy 0WA – – / 600 zł* – – / 600 zł* – –

Kamera cofania z dynamicznymi liniami toru jazdy 316 – 0 zł 1 400 zł 1 400 zł

Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą 320

Kieszeń na oparciu fotela kierowcy 339

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa 140

Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach 011

Konfigurowalna podłoga bagażnika Cargo Magic Space 7Z0 – / * – / * – – / * – / * – / *

Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane 041

Ogranicznik prędkości 58E

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem 50X – – –

Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem i oświetleniem 97G – – –

Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem 4M6 – – –

Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem i oświetleniem 97H – – –

Podłokietnik przedni 132 – –

Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku 008

System Start&Stop 5DE

 wyposażenie standardowe; – opcja niedostępna; * dla nadwozia Kombi



FI
A

T 
TI

P
O

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Komfort / funkcjonalność
NR 

OPCJI
TIPO CITY LIFE

CITY 

CROSS
CROSS (RED) GARMIN

Tempomat 416 – –

Tempomat adaptacyjny 412 – – – –

Uchwyty nad głowami z powolnym składaniem 7TC

Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive 112

Nadwozie i styl

Dywaniki (przednie) 396 – – – – –

Elementy designu wnętrza Garmin 4N5 – – – – –

Elementy designu nadwozia Garmin 5J0 – – – – –

(Fiat)RED Kit by Mopar
®
 

(Obudowa kluczyka, dozownik na żel, dywaniki, filtr kabinowy)
2P3 – – – – –

Chromowane satynowe wstawki w przednim grillu 2CO – – – – –

Klamki w kolorze satynowego chromu MNH – – –

Logo (RED) na słupkach B – – – – –

Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia 976 – – –

Obudowy lusterek bocznych w kolorze czerwonym – – – – –

Przyciemniane tylne szyby 070 – –

Relingi dachowe 357 – – / *

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia 876

Audio / Telematyka

3,5" monochromatyczny wyświetlacz TFT komputera pokładowego 4GF – – – –

7" kolorowy wyświetlacz TFT komputera pokładowego JAL – –

Funkcja Android Auto / Apple CarPlay 8EW

Gniazdko 12V na konsoli centralnej 823

Kierownica z przyciskami do sterowania systemem multimedialnym 5BH

Port USB 15Q

System multimedialny Uconnect™ z 7” ekranem dotykowym, 

systemem Bluetooth® oraz DAB
7Q9 –

System multimedialny Uconnect™ z 7” ekranem dotykowym, 

nawigacją, systemem Bluetooth® oraz DAB
7QC 2 000 zł – 2 000 zł – – 0 zł

System multimedialny Uconnect™ z 10,25” ekranem dotykowym 

i tunerem radia cyfrowego DAB
3MN – – – – –

Felgi i opony

Felgi stalowe stylizowane 16" 2XR – – – – –

Felgi aluminiowe 16” z diamentowym szlifem 1M4 – – – – –

Felgi stalowe stylizowane 16" w kolorze czarnym matowym 208 – – – – –

Felgi aluminiowe 17" w kolorze czarnym matowym 

z diamentowym szlifem 
1M6 – – – –

Felgi aluminiowe 17” w kolorze czarnym matowym 

z pomarańczowymi detalami
1MA – – – – –

Felgi aluminiowe 17" z diamentowym szlifem 1M8 – 1 000 zł – – – –

Felgi aluminiowe 17" w kolorze szarym matowym 3CY – – 2 000 zł – – –

Koło zapasowe dojazdowe 803
1 200 zł** 

/ –

1 200 zł** 

/ –
– – – –

Koło zapasowe pełnowymiarowe 980
– / 

1 500 zł*

– / 

1 500 zł*
1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł

Zestaw naprawczy Fix&Go 499

 wyposażenie standardowe; – opcja niedostępna; * dla nadwozia Kombi; ** dla nadwozia Hatchback
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PAKIETY
NR 

OPCJI
TIPO CITY LIFE

CITY 

CROSS
CROSS (RED) GARMIN

Pakiet Bezpieczeństwo

XAN - System kontroli martwego pola

9U7 - Asystent świateł drogowych

410 - Lusterko wsteczne elektrochromatyczne

3A0 – – – 2 500 zł 2 500 zł –

Pakiet Bezpieczeństwo Plus

XAN - System kontroli martwego pola

9U7 - Asystent świateł drogowych

412 - Tempomat adaptacyjny

7Z6 - Autonomiczny hamulec awaryjny

410 - Lusterko wsteczne elektrochromatyczne

347 - Czujnik deszczu

051 - Czujnik zmierzchu

3A4 4 300 zł 4 300 zł 4 300 zł – – 4 300 zł

Pakiet Business

316 - Kamera cofania

7Z6 - Autonomiczny hamulec awaryjny

412 - Tempomat adaptacyjny

7QC -  System multimedialny Uconnect™ z 7” ekranem 

dotykowym, nawigacją, systemem Bluetooth® oraz DAB

RFX - Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

40Y - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

132 - Przedni podłokietnik

3A7 – 5 300 zł 5 300 zł – – –

Pakiet Estetyczny Cross

 - Relingi dachowe

 - Nadkola błotników

 - Listwy progowe

4I3 – –

Pakiet Styl

1M8 - Felgi aluminiowe 17” z diamentowym szlifem 

070 - Przyciemniane tylne szyby

396 - Dywaniki (przednie)

3B4 – 1 300 zł – – – –

Pakiet Wygoda

RFX - Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

40Y - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

275 - Podłokietnik na tylnej kanapie

RSX - Tylny port USB

132 - Przedni podłokietnik

3A6 1 800 zł – 1 400 zł – – 1 400 zł

Pakiet Wygoda Plus

GX4 -  System bezkluczykowego otwarcia i zamknięcia drzwi 

Keyless Go/Passive Entry

RFX - Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

40Y - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

275 - Podłokietnik na tylnej kanapie

454 - Fotel pasażera z regulacją wysokości

RSX - Tylny port USB

3A5 – 3 000 zł – 3 000 zł – –

Pakiet Wygoda RED

RFX - Ładowarka bezprzewodowa do smartfona

40Y - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego

275 - Podłokietnik na tylnej kanapie

RSX - Tylny port USB

454 - Fotel pasażera z regulacją wysokości

43W – – – – 1 800 zł –

 wyposażenie standardowe; – opcja niedostępna
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PALETA KOLORÓW

Lakiery
NR 

OPCJI
TIPO CITY LIFE

CITY 

CROSS
CROSS (RED) GARMIN

Lakier metalizowany Czarny Cinema 5CD 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł

Lakier metalizowany Niebieski Oceano 6FW 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł – –

Lakier metalizowany Pomarańczowy Paprika 6FX 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł – –

Lakier metalizowany Szary Colosseo 5DR 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł

Lakier metalizowany Szary Maestro 5DQ 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł 2 700 zł – 2 700 zł

Lakier metalizowany Zielony Foresta 1WX – – – – – 2 700 zł

Lakier pastelowy Biały Gelato 5CA 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 0 zł

Lakier pastelowy Czerwony Passione 6Y3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł –

– opcja niedostępna

Pomarańczowy Paprika

Szary MaestroCzarny Cinema

Czerwony Passione Biały Gelato

Szary Colosseo

Niebieski Oceano

Zielony Foresta



DANE TECHNICZNE HATCHBACK
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BENZYNA DIESEL HYBRID

1.0 100 KM 1.6 130 KM 1.5 130 KM AT

SILNIK

Liczba cylindrów, układ 3, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy

Pojemność (cm3) 999 1598 1469

Moc maksymalna: KM (kW) przy obr./min 100 (74) / 5000 130 (96) / 3750 130 (96)

Maks. moment obrotowy: Nm przy obr./min 190 / 1500 320 / 1500 240 / 1500

Norma emisji spalin Euro 6d-Final Euro 6d-Final Euro 6d-Final

Paliwo Benzyna Diesel Benzyna

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Napęd Przedni Przedni Przedni

Skrzynia biegów
Manualna, 

5-biegowa

Manualna, 

6-biegowa

Automatyczna, 

7-biegowa

WYMIARY

Rozstaw osi (mm) 2638 2638 2638

Długość (mm) 4368 / 4386 (Cross) 4368 / 4386 (Cross) 4386

Wysokość (mm) 1494,67 / 1556 (Cross) 1494,67 / 1556 (Cross) 1556

Rozstaw kół przód/tył (mm) 1542 / 1543 1542 / 1543 1542 / 1543

Szerokość (mm) 1792 / 1818 (Cross) 1792 / 1818 (Cross) 1818

Pojemność bagażnika (l) 440 440 440

Zwis przedni/tylny (mm)
893 / 837  

894 / 854 (Cross)

893 / 837  

894 / 854 (Cross)
894 / 854

MASY

Masa własna DIN (kg) 1315 / 1335 (Cross) 1415 / 1435 (Cross) 1425

Masa pojazdu bez kierowcy (kg) 1240 / 1260 (Cross) 1340 / 1360 (Cross) 1350

Maksymalna masa przyczepy (kg) 1500 1500 1200

Ładowność (kg) 500 500 500

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50 50 50

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 191 / 183 (Cross) 208 / 200 (Cross) 200

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 11,8 / 12,2 (Cross) 9,8 / 10,5 (Cross) 9,3

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km)

W cyklu mieszanym
5,6 - 5,7  

5,7 - 5,8 (Cross)

4,5 - 4,6  

4,6 - 4,7 (Cross)
5,2 - 5,2

Emisja CO
2
 (g/km)

126 - 128  

129 - 131 (Cross)

119 - 120  

121 - 122 (Cross)
117 - 119



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  
recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych 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 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 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.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. 
Data aktualizacji 28.09.2022.     

DANE TECHNICZNE KOMBI
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BENZYNA DIESEL HYBRID

1.0 100 KM 1.6 130 KM 1.5 130 KM AT

SILNIK

Liczba cylindrów, układ 3, rzędowy 4, rzędowy 4, rzędowy

Pojemność (cm3) 999 1598 1469

Moc maksymalna: KM (kW) przy obr./min 100 (74) / 5000 130 (96) / 3750 130 (96)

Maks. moment obrotowy: Nm przy obr./min 190 / 1500 320 / 1500 240 / 1500

Norma emisji spalin Euro 6d-Final Euro 6d-Final Euro 6d-Final

Paliwo Benzyna Diesel Benzyna

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Napęd Przedni Przedni Przedni

Skrzynia biegów
Manualna, 

5-biegowa

Manualna, 

6-biegowa

Automatyczna, 

7-biegowa

WYMIARY

Rozstaw osi (mm) 2638 2638 2638

Długość (mm) 4571 / 4583 (Cross) 4571 / 4583 (Cross) 4571 / 4583 (Cross)

Wysokość (mm) 1514,3 / 1548 (Cross) 1514,3 / 1548 (Cross) 1514,3 / 1548 (Cross)

Rozstaw kół przód/tył (mm) 1542 / 1543 1542 / 1543 1542 / 1543

Szerokość (mm) 1792 / 1818 (Cross) 1792 / 1818 (Cross) 1792 / 1818 (Cross)

Pojemność bagażnika (l) 550 550 550

Zwis przedni/tylny (mm)
893 / 1040 

894 / 1051 (Cross)

893 / 1040 

894 / 1051 (Cross)

893 / 1040 

894 / 1051 (Cross)

MASY

Masa własna DIN (kg) 1345 / 1365 (Cross) 1470 / 1490 (Cross) 1435 / 1455 (Cross)

Masa pojazdu bez kierowcy (kg) 1270 / 1290 (Cross) 1395 / 1415 (Cross) 1360 / 1380 (Cross)

Maksymalna masa przyczepy (kg) 1500 1500 1200

Ładowność (kg) 550 / 500 (Cross) 550 / 485 (Cross) 550 / 500 (Cross)

Pojemność zbiornika paliwa (l) 50 50 50

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 190 / 182 (Cross) 207 / 199 (Cross) 206 / 199 (Cross)

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 12,1 / 12,5 (Cross) 10,1 / 10,9 (Cross) 9,2 / 9,4 (Cross)

ZUŻYCIE PALIWA (l/100 km)

W cyklu mieszanym
5,6 - 5,7  

5,8 - 5,8 (Cross)

4,6 - 4,6  

4,7 - 4,7 (Cross)

5,1 - 5,2  

5,2 - 5,3 (Cross)

Emisja CO
2
 (g/km)

127 - 128  

130 - 131 (Cross)

120 - 121  

122 - 123 (Cross)

116 - 118  

119 - 120 (Cross)



my:Assistant

my:RemoteControl

my:Car
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0,99%

LEASING

50/50

1/ROK

KREDYT NISKA RATA
• ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
• MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z UPUSTAMI PRODUCENTA
• ELASTYCZNY OKRES FINANSOWANIA
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
•  3 OPCJE ZAKOŃCZENIA UMOWY: (SPŁATA RATY BALONOWEJ, 

REFINANSOWANIE RATY BALONOWEJ ZWROT POJAZDU)
•  RRSO: 10,40%

LEASING
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• NISKIE RATY LEASINGOWE
• ATRAKCYJNY CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU
• UPROSZCZONE PROCEDURY PRZYZNANIA LEASINGU
•  MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI SAMOCHODU NA LOKALNYCH NUMERACH 

TABLIC W WIELU ODDZIAŁACH LEASYS
• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US

KREDYT 50/50
• WPŁATA WŁASNA - 50%
• JEDNORAZOWA SPŁATA KREDYTU PO 12 MIESIĄCACH
 LUB
• SPŁATA W KOLEJNYCH 48 MIESIĘCZNYCH RATACH
•  RRSO: 8,70%

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• ATRAKCYJNY CZYNSZ MIESIĘCZNY
• UBEZPIECZENIE OC W RACIE
•  MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA OFERTY O WIELE DODATKOWYCH OPCJI, 

NP.: DODATKOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA, SERWIS, OPONY

KREDYT RAZ W ROKU
• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA OD 20%
• OKRES KREDYTU 24-48 MIESIĘCY
• RATY PŁATNE CO 12 MIESIĘCY
•  RRSO: 6,90%

UBEZPIECZENIA
• UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU/LEASINGU
• UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ GAP
• ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
•  MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA UBEZPIECZENIA W RAMACH OFERTY 

KREDYTOWEJ/LEASINGOWEJ

Pakiety zapewniają obsługę serwisową pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta, w wybranym wariancie czasowym z określonym limitem przebiegu. 
Pakiet obejmuje wskazane jako obowiązkowe w harmonogramie serwisowym podanym w Instrukcji Obsługi, wszystkie czynności, kontrole i wymiany 
w zakresie przeglądów i obsług okresowych oraz części, oleje i płyny eksploatacyjne konieczne do tych wymian. Z pakietu można korzystać w dowolnym 
Autoryzowanym Serwisie FIAT w Polsce, a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także poza pakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu 
w prawidłowym, wysokim stanie technicznym i spokojną jego eksploatację w długim okresie.

Do wyboru są poniższe warianty pakietu EASY CARE, zależne od okresu i granicznego przebiegu  pojazdu (co nastąpi pierwsze):

• do 2 lat i do 30 000 lub do 60 000 km lub do 80 000 km,

• do 3 lat i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km,

• do 4 lat i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km,

• do 5 lat i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km.

PAKIETY SERWISOWE EASY CARE

Ceny dla aut nowych na dz. 12.09.2022 - mogą ulec zmianie. Oferta dostępna również dla wersji hybrydowej - prosimy zapytać dealera.

Oferta dostępna również dla wersji hybrydowej - prosimy zapytać dealera.Ceny dla aut nowych na dz. 12.09.2022 - mogą ulec zmianie.

LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT 30 000 45 000 60 000 75 000 80 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000

do 3 lat 
silnik benzynowy

2 390 zł 5 690 zł 7 890 zł

do 3 lat 
silnik Diesla

2 240 zł 3 590 zł 5 790 zł

do 4 lat 
silnik benzynowy

3 990 zł 7 890 zł 9 490 zł

do 4 lat 
silnik Diesla

3 590 zł 5 790 zł 7 390 zł

do 5 lat 
silnik benzynowy

4 690 zł 9 490 zł 11 490 zł

do 5 lat 
silnik Diesla

3 990 zł 5 990 zł 8 790 zł

LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT 45 000 60 000 75 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000

do 3 lat 
silnik benzynowy

690 zł 740 zł 790 zł

do 3 lat 
silnik Diesla

490 zł 590 zł 690 zł

do 4 lat 
silnik benzynowy

1 490 zł 1 590 zł 1 640 zł

do 4 lat 
silnik Diesla

940 zł 1 390 zł 1 590 zł

do 5 lat 
silnik benzynowy

2 290 zł 2 590 zł 2 690 zł

do 5 lat 
silnik Diesla

1 590 zł 2 290 zł 2 490 zł

Paleta usług przygotowanych pod kątem Twojego samochodu, zapewniająca, że wszystkie naprawy serwisowe są wykonywane u Dealerów 
i w Autoryzowanych Stacjach Obsługi marki FIAT w Europie, przez wysoko kwalifikowanych i odpowiednio wyspecjalizowanych techników, 
z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Maximum Care jest to najbardziej kompleksowy program Mopar® Vehicle Protection.

Zapewnia zabezpieczenie Twojego samochodu przed usterkami komponentów mechanicznych i elektrycznych w zakresie określonym umową, 
umożliwiając wybór okresu trwania gwarancji w zależności od Twoich potrzeb i preferencji.

Do wyboru jest kilka wariantów zależnych od czasu i granicznego przebiegu, które przewidują wydłużenie gwarancji posiadanego pojazdu o:

• + 1 rok i do 45 000 lub do 90 000 lub do 120 000 km (opcja – 3 lata gwarancji),

• + 2 lata i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km (opcja – 4 lata gwarancji),

• + 3 lata i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km (opcja – 5 lat gwarancji).  

PAKIETY WYDŁUŻONEJ GWARANCJI MAXIMUM CARE


