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Stylowy, a przy tym funkcjonalny Fullback Cross  to nowa wersja pick-upa marki Fiat Professional. 
Pomimo swoich pokaźnych wymiarów, Fullback porusza się po mieście z dużą łatwością 
dzięki małemu promieniowi skrętu wynoszącemu zaledwie 5.9 m.  Jego możliwości 
ładunkowe wynoszące ponad  4 tony: 1 tona ładowności oraz do 3,1 tony masy ciąg-
niętej przyczepy czynią z Fullbacka Cross wszechstronny pojazd w każdej sytuacji.

A NAWET WIĘCEJ 

ZROBI WSZYSTKO



Fullback Cross  to zdecydowanie mocny zawodnik. Jest także 
przestronny i komfortowy w środku, oferując klimatyzowane 
i wyciszone wnętrze oraz 5 ergonomicznych miejsc, w tym 
fotel kierowcy  pozwalający na optymalną widoczność. 
Wszystko w Fullback Cross zostało tak zaprojektowane, abyś 
czuł się komfortowo. 

FIAT FULLBACK

KOLORY NADWOZIA

Zajmij miejsce w Fullback Cross, a  zrozumiesz jego moc. 
Jednym prostym ruchem selektora możesz zmienić wybór 
trybu napędu z szosowego na 4x4, dzięki czemu dojedziesz  
wszędzie tam, gdzie chcesz. 

563 Biały – pastelowy
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480 Szary – metalizowany 555 Czarny - mika563 Biały – pastelowy
462 Zielony - metalizowany

KOLORY NADWOZIA

Full

FullBEAUTY:BEAUTY:FullBEAUTYFullDzięki wielofunkcyjnemu ekranowi dotykowemu z radiem, nawigacją i 
Bluetooth® będziesz miał wszystko pod kontrolą. Kamera widoku wstecznego 
pomoże Ci natomiast w manewrach parkowania,  nawet w ciasnych miejscach. 

PEŁNA UŻYTECZNOŚĆ

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
- Przednie reflektory halogenowe
- Przednie światła przeciwmgielne ze światłami do jazdy dziennej 
- Tylne szyby przyciemniane

WNĘTRZE
-  Fotele pokryte skórą, przednie fotele podgrzewane i regulowany 

elektrycznie fotel kierowcy (6 ustawień) 
- Podłokietnik foteli tylnych z uchwytem na kubek 
- Kierownica pokryta skórą z przyciskami sterowania  
- Tempomat
- Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja 
- Radio 2 DIN: ekran dotykowy 6.1”, CD/MP3, Bluetooth®

- Selektor wyboru trybu napędu 4WD 

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE WERSJI CROSS 
- Przedni grill w kolorze czarnym
- Osłona pod przednim zderzakiem w kolorze czarno-srebrnym
- Lusterka boczne i klamki w kolorze czarnym
- Wielosezonowe  opony  (245/65 R17)
- Nadkola w kolorze czarnym matowym
- Felgi 17” ze stopów lekkich w kolorze czarnym
- Stopnie boczne płaskie w kolorze czarnym
-  Aerodynamiczne orurowanie przestrzeni ładunkowej w kolorze 

czarnym matowym
-  Zabezpieczenie skrzyni ładunkowej z tworzywa sztucznego w 

kolorze czarnym

PAKIET TECHNO
- Reflektory bi-ksenonowe
- Spryskiwacze reflektorów
-  Radio NAV CD z USB, MP3 (2 DIN) z wyświetlaczem 

dotykowym 7’’ oraz 6 głośnikami
- Blokada tylnego dyferencjału

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO

BEZPIECZEŃSTWO
-  7 poduszek powietrznych (przednie kierowcy i pasażera, 

boczne i kurtynowe z przodu oraz poduszka chroniąca 
kolana kierowcy)

- Kamera widoku wstecznego
- Asystent ruszania pod górę (Hill Holder)
- Stabilizator toru jazdy przyczepy (Trailer Stability Assist)
- Ogranicznik prędkości 
- Sygnalizacja hamowania awaryjnego 
- Asystent pasa ruchu (Lane Departure Warning)


