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LIMIT KILOMETRÓW SILNIKI DIESLA

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

do 3 lat 724 1 618 2 187

do 4 lat 1 780 4 057 4 870

do 5 lat 3 244 6 902 8 285

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

Mogą być dostępne dodatkowe warianty z wyższymi limitami przebiegu - prosimy zapytać u dealera. Podane ceny są cenami netto zaokrąglone do 1 zł.

Ceny dla aut nowych na dz. 12.01.2022 - mogą ulec zmianie.
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CENNIK DUCATO FURGON

WYMIARY DMC
SILNIK 

2.2 H3-POWER
LIGHT MAXI MAXI HD

KOD CENA NETTO KOD CENA NETTO KOD CENA NETTO

L1H1
Rozstaw osi 3000 mm

3.0 t 120 KM 290.0L2.9 117 200

3.0 t 140 KM 290.0L3.9 121 400

3.3 t 140 KM 290.4L3.9 124 700

3.5 t 140 KM 290.9L3.9 128 000

L2H1
Rozstaw osi 3450 mm

3.0 t 120 KM 290.1L2.9 120 200

3.3 t 120 KM 290.5L2.9 123 500

3.3 t 140 KM 290.5L3.9 127 700

3.5 t 140 KM 290.AL3.9 131 000

L2H2
Rozstaw osi 3450 mm

3.0 t 120 KM 290.1G2.9 123 200

3.3 t 120 KM 290.5G2.9 126 500

3.5 t 120 KM 290.AG2.9 129 800

3.0 t 140 KM 290.1G3.9 127 400

3.3 t 140 KM 290.5G3.9 130 700

3.5 t 140 KM AT 295.AG4.9 145 300

3.5 t 140 KM 290.AG3.9 134 000 295.AG3.9 136 300 295.AGU.9 136 300

3.5 t 180 KM AT 295.AG6.9 152 800

3.5 t 180 KM 295.AG5.9 143 800

L3H2
Rozstaw osi 4035 mm

3.3 t 140 KM 290.6G3.9 133 700

3.5 t 140 KM AT 295.BG4.9 148 300

3.5 t 140 KM 290.BG3.9 137 000 295.BG3.9 139 300 295.BGU.9 139 300

3.5 t 180 KM AT 295.BG6.9 155 800 295.BGZ.9 155 800

3.5 t 180 KM 290.BG5.9 144 500 295.BG5.9 146 800

L3H3
Rozstaw osi 4035 mm

3.3 t 140 KM 290.BA3.9 140 000

L4H2
Rozstaw osi 4035 mm

XL
3.5 t

140 KM AT 295.CG4.9 151 300

140 KM 295.CG3.9 142 300 295.CGU.9 142 300

180 KM AT 295.CG6.9 158 800 295.CGZ.9 158 800

180 KM 295.CG5.9 149 800

L4H3
Rozstaw osi 4035 mm

XL
3.5 t

140 KM AT 295.CA4.9 154 300

140 KM 295.CA3.9 145 300 295.CAU.9 145 300

180 KM AT 295.CA6.9 161 800 295.CAZ.9 161 800

180 KM 295.CA5.9 152 800

HD - Heavy Duty tzn. wersje przeznaczone do ciężkich zabudów powyżej 2.8t, objęte normą emisji spalin EURO VI E
AT - wersje z automatyczną skrzynią biegów
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HD - Heavy Duty tzn. wersje przeznaczone do ciężkich zabudów powyżej 2.8t, objęte normą emisji spalin EURO VI E
AT - wersje z automatyczną skrzynią biegów

CENNIK DUCATO FURGON ZABUDOWA BRYGADOWA

WYMIARY DMC
SILNIK 

2.2 H3-POWER
MAXI

KOD CENA NETTO

L2H2
Rozstaw osi 3450 mm

3.5 t

140 KM 295.AX3.9 172 400

180 KM AT 295.AX6.9 188 900

180 KM 295.AX5.9 179 900

L3H2
Rozstaw osi 4035 mm

3.5 t

140 KM 295.BX3.9 175 400

180 KM AT 295.BX6.9 191 900

180 KM 295.BX5.9 182 900

CENNIK DUCATO – PODWÓJNA KABINA

WYMIARY DMC
SILNIK 

2.2 H3-POWER
LIGHT

KOD CENA NETTO

L2
Rozstaw osi 3450 mm

3.5 t
120 KM 290.AD2.9 126 800

140 KM 290.AD3.9 131 000

L3
Rozstaw osi 4035 mm

3.5 t
120 KM 290.BD2.9 129 600

140 KM 290.BD3.9 133 800

CENNIK DUCATO – KABINA

WYMIARY DMC
SILNIK 

2.2 H3-POWER
LIGHT

KOD CENA NETTO

L2
Rozstaw osi 3450 mm

3.5 t
120 KM 290.AC2.9 119 900

140 KM 290.AC3.9 124 100

L2+
Rozstaw osi 3800 mm

3.3 t 140 KM 290.LC3.9 125 500

L3
Rozstaw osi 4035 mm

3.5 t 140 KM 290.BC3.9 126 900

L4
Rozstaw osi 4035 mm 

XL
3.5 t 140 KM 290.CC3.9 128 300
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AT - wersje z automatyczną skrzynią biegów

CENNIK DUCATO – MAXI KABINA

WYMIARY DMC
SILNIK 

2.2 H3-POWER
MAXI MAXI HD

KOD CENA NETTO KOD CENA NETTO

L2
Rozstaw osi 3450 mm

3.5 t

140 KM AT 295.ACV.9 135 400

140 KM 295.AC3.9 126 400 295.ACU.9 126 400

180 KM AT 295.AC6.9 142 900

180 KM 295.AC5.9 133 900

L2+
Rozstaw osi 3800 mm

3.5 t

140 KM 295.LC3.9 127 800

180 KM AT 295.LC5.9 135 300

180 KM 295.LC6.9 144 300

L3
Rozstaw osi 4035 mm

3.5 t

140 KM 295.CC3.9 130 600 295.BCU.9 129 200

180 KM AT 295.CC6.9 147 100 295.BCZ.9 145 700

180 KM 295.CC5.9 138 100 295.BCY.9 136 700

L4
Rozstaw osi 4035 mm 

XL
3.5 t

140 KM 295.CC3.9 130 600 295.CCU.9 130 600

180 KM AT 295.CC6.9 147 100 295.CCZ.9 147 100

180 KM 295.CC5.9 138 100 295.CCY.9 138 100

CENNIK DUCATO – MAXI PODWÓJNA KABINA

WYMIARY DMC
SILNIK 

2.2 H3-POWER
MAXI

KOD CENA NETTO

L3
Rozstaw osi 4035 mm

3.5 t

140 KM 295.BD3.9 136 100

180 KM AT 295.BD6.9 152 600

180 KM 295.BD5.9 143 600

L4
Rozstaw osi 4035 mm 

XL
3.5 t

140 KM 295.CD3.9 137 500

180 KM AT 295.CD6.9 154 000

180 KM 295.CD5.9 145 000
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HD - Heavy Duty tzn. wersje przeznaczone do ciężkich zabudów powyżej 2.8t, objęte normą emisji spalin EURO VI E
AT - wersje z automatyczną skrzynią biegów

CENNIK DUCATO – MAXI KABINA ZE SKRZYNIĄ FABRYCZNĄ (288)

WYMIARY DMC
SILNIK 

2.2 H3-POWER
MAXI

KOD CENA NETTO

L2+
Rozstaw osi 3800 mm

3.5 t 140 KM 295.L73.9 141 300

L3
Rozstaw osi 4035 mm

3.5 t 140 KM 295.B73.9 142 700

L4+
Rozstaw osi 4035 mm 

XL
3.5 t 140 KM 295.C73.9 144 100

CENNIK DUCATO – PODWÓJNA KABINA ZE SKRZYNIĄ FABRYCZNĄ (288)

WYMIARY DMC
SILNIK 

2.2 H3-POWER
MAXI

KOD CENA NETTO

L2
Rozstaw osi 3450 mm

3.5 t 140 KM 295.A93.9 146 800

L3
Rozstaw osi 4035 mm

3.5 t 140 KM 295.B93.9 149 600
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PAKIETY W DUCATO

5Z2 PAKIET WORKSITE

197 Fartuchy przeciwbłotne tylne

747 Fartuchy przeciwbłotne przednie

941 Traction + oraz asystent zjazdu ze wzniesienia 

144 Opony wielosezonowe

077 Wzmocnione zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

237 Metalowa osłona miski olejowej

980 Pełnowymiarowe koło zapasowe

786 System podtrzymujący koło zapasowe

CENA NETTO: 4450 zł

 

5Z3 PAKIET WORKSITE KABINA

747 Fartuchy przeciwbłotne przednie

941 Traction + oraz asystent zjazdu ze wzniesienia 

144 Opony wielosezonowe

077 Wzmocnione zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

237 Metalowa osłona miski olejowej

980 Pełnowymiarowe koło zapasowe

786 System podtrzymujący koło zapasowe

CENA NETTO: 4450 zł

 

5Z0 PAKIET CARGO

361 Ochronne panele boczne przedziału ładunkowego do wysokości pasów

823 Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej

619 Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni

LHA Oświetlenie wnętrza ambient LED

MNG Uchwyty przy drzwiach ułatwiające wchodzenie do ładowni 

CENA NETTO: 3750 zł

 

5Z4 PAKIET WORKSITE MAXI

197 Fartuchy przeciwbłotne tylne

747 Fartuchy przeciwbłotne przednie

941 Traction + oraz asystent zjazdu ze wzniesienia 

144 Opony wielosezonowe

077 Wzmocnione zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

237 Metalowa osłona miski olejowej

980 Pełnowymiarowe koło zapasowe

786 System podtrzymujący koło zapasowe

4BJ Plastikowe listwy ochronne na przednich nadkolach

CENA NETTO: 5150 zł

 
5Z5 PAKIET WORKSITE MAXI KABINA

747 Fartuchy przeciwbłotne przednie

941 Traction + oraz asystent zjazdu ze wzniesienia 

144 Opony wielosezonowe

077 Wzmocnione zawieszenie tylne z podwójnymi resorami

237 Metalowa osłona miski olejowej

980 Pełnowymiarowe koło zapasowe

786 System podtrzymujący koło zapasowe

4BJ Plastikowe listwy ochronne na przednich nadkolach

CENA NETTO: 5150 zł

 
5Z1 PAKIET CARGO HIGH

5V6 Wyłożenie ścian ładowni sklejką

5V7 Podłoga ładowni ze sklejki

823 Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej

619 Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni

LHA Oświetlenie wnętrza ambient LED

MNG Uchwyty przy drzwiach ułatwiające wchodzenie do ładowni 

CENA NETTO: 8200 zł

 

5W1 PAKIET PREMIUM KABINA

50E Plastikowe obudowy podstawy przednich foteli (Carter)

0XW Deska rozdzielcza Techno

6ZQ Zamykany schowek pomiędzy fotelami

8RS Tapicerka Czarna Lounge „Crepe” podwójne srebrne przeszycia. 
Zagłówek z tapicerką z logo Ducato

JKU Gniazdo 230V

CENA NETTO: 1800 zł

 

5W2 PAKIET TECHNO

2PY Radio 7-calowe z Bluetooth, DAB, Carplay/Android Auto 
i sterowaniem na kierownicy

RS3 Port USB w miejscu gniazda zapalniczki

140 Klimatyzacja automatyczna

CENA NETTO: 2800 zł
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PAKIETY W DUCATO

5W3 PAKIET TECHNO HIGH

2PZ Radio 10-calowe z nawigacją, Bluetooth, Carplay/Android Auto, DAB i 
sterowaniem na kierownicy

RS3 Port USB w miejscu gniazda zapalniczki

140 Klimatyzacja automatyczna

2QF Cyfrowy panel zegarów 

RDG Uconnect Box

RTK Uconnect Services

CENA NETTO: 7500 zł

 
5X1 PAKIET HEATING

453 Podgrzewany fotel kierowcy

205 Ogrzewanie postojowe Webasto: z programatorem

253 Ogrzewana przednia szyba

CENA NETTO: 7500 zł

 
5YJ PAKIET CITY

341 Elektryczne składanie lusterek bocznych

316 Kamera cofania z dynamicznymi liniami

XAN System monitorowania martwego pola oraz system rozpoznawania 
ruchu poprzecznego (tylko VAN)

CENA NETTO: 2300 zł

 

2PP PAKIET SAFETY

9RL Zaawansowany system awaryjnego hamowania AEBS + Asystent 
pasa ruchu

051 Czujnik deszczu i zmierzchu

Rozpoznawanie znaków drogowych

Rozpoznawanie świateł drogowych

CENA NETTO: 3500 zł

 

5W4 PAKIET COMFORT

RFX Bezprzewodowa ładowarka do smartfona

320 Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów

026 Elektryczny hamulec postojowy

GX4 System bezkluczykowego dostępu Keyless

CENA NETTO: 4500 zł

 

5W6 PAKIET VISIBILITY

LM1 Światła do jazdy dziennej w technologii LED

LPZ Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

051 Czujnik deszczu i zmierzchu

CENA NETTO: 2350 zł

 
5W0 PAKIET CITY HIGH

341 Elektryczne składanie lusterek bocznych

316 Kamera cofania z dynamicznymi liniami

XAN System monitorowania martwego pola oraz system rozpoznawania 
ruchu poprzecznego (tylko VAN)

GRG Cyfrowe lusterko wsteczne 

2QE System aktywnie wspomagający parkowanie z kamerą 360° 

CENA NETTO: 9000 zł

 
2PR PAKIET EASY DRIVING

Adaptacyjny tempomat >30 km/h

Inteligentny asystent prędkości

Czujnik zmęczenia kierowcy

CENA NETTO: 3900 zł
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PAKIETY W DUCATO

2PQ PAKIET ADVANCED SAFETY

9RL Zaawansowany system awaryjnego hamowania AEBS + Asystent 
pasa ruchu

051 Czujnik deszczu i zmierzchu

Rozpoznawanie znaków drogowych

Rozpoznawanie świateł drogowych

Adaptacyjny tempomat >30 km/h

Inteligentny asystent prędkości

Czujnik zmęczenia kierowcy

CENA NETTO: 5800 zł

 
5W7 PAKIET LOOK 1

LM1 Światła do jazdy dziennej w technologii LED

LPZ Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

878 Kołpaki

CENA NETTO: 2100 zł

 
5W9 PAKIET LOOK 3

LM1 Światła do jazdy dziennej w technologii LED

LPZ Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

1LR Felgi ze stopów lekkich 16" - (czarno/srebrne) "Gwiazda" (dla Maxi i AT)

CENA NETTO: 4900 zł

 

5W5 PAKIET STYLE

9WE Reflektory Full LED

3YL Dolna część zderzaka przedniego wykończona w kolorze Piano Black

MFF Grill w kolorze Piano Black z chromowanymi elementami 

LPZ Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

CENA NETTO: 5300 zł

 

5W8 PAKIET LOOK 2

LM1 Światła do jazdy dziennej w technologii LED

LPZ Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

431 Felgi ze stopów lekkich 16" (czarno/srebrne) - dla modeli Light

CENA NETTO: 4900 zł

 
5X0 PAKIET LOOK MAXI

LM1 Światła do jazdy dziennej w technologii LED

LPZ Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów

1LR Felgi ze stopów lekkich 16" - (czarno/srebrne) "Gwiazda" (dla Maxi i AT)

4BJ Plastikowe listwy ochronne na przednich nadkolach

CHWILOWY BRAK CENY PAKIETU
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025 Klimatyzacja manualna S

041 Boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane S

132 Podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy S

149 Trwała przegroda z blachy, bez szyby S

293 Dwumiejscowe siedzenie pasażera ze schowkiem i stolikiem S

508 Czujniki parkowania tylne S

734 Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym S

01P Sygnał dźwiękowy ostrzegający pieszych podczas cofania S

2PX Radio 5” z Bluetooth, DAB S

NHR Tempomat z ogranicznikiem prędkości S

392 ESC S

499 Zestaw naprawczy do opon S

500 Poduszka powietrzna kierowcy S

4MZ Tapicerka czarna Crepe S

MXK „FIAT” szary grill S

02S Alternator 220 A S

02T Akumulator L6 105 Ah S

4B0 Uchwyty na kubki S

025 Klimatyzacja manualna S

041 Boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane S

081 Skrzynka z instalacją elektryczną dla firm karoseryjnych (w prawym słupku B) S

132 Podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy S

293 Dwumiejscowe siedzenie pasażera ze schowkiem i stolikiem S

742 Belka zderzaka tylnego, kosz na koło zapasowe, światła tylne S

2PX Radio 5” z Bluetooth, DAB S

NHR Tempomat z ogranicznikiem prędkości S

392 ESC S

499 Zestaw naprawczy do opon S

500 Poduszka powietrzna kierowcy S

4MZ Tapicerka czarna Crepe S

MXK „FIAT” szary grill S

02S Alternator 220 A S

02T Akumulator L6 105 Ah S

4B0 Uchwyty na kubki S

DUCATO – OPCJE STANDARDOWE DLA WERSJI FURGON
KOD ZEWNĘTRZNE CENA NETTO

DUCATO – OPCJE STANDARDOWE DLA WERSJI KABINA
KOD ZEWNĘTRZNE CENA NETTO

S - Standard Obecnośc tych opcji w standardzie może nieznacznie się różnić w zależności od wersji
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DUCATO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
KOD ZEWNĘTRZNE CENA NETTO

989 Zestaw dla palących (popielniczka i zapalniczka) 170

980 Pełnowymiarowe koło zapasowe 800

960 Hak holowniczy - demontowalny 2800

941 Traction + oraz asystent zjazdu ze wzniesienia 1800

92P Zbiornik paliwa o pojemności 75l 300

9YB Przedni zderzak lakierowany w kolorze Szarym Expedition (676) 1170

835 Półka pod sufitem 390

8RS Tapicerka Czarna Lounge „Crepe” podwójne srebrne przeszycia. Zagłówek z tapicerką z logo Ducato 500

8P9 Skrzynka narzędziowa pod podłogą - dla wersji wywrotka 450

8P7 Wywrotka trójstronna 14000

8PA Uchwyt na drabinę i osłony szyb tylnych - do wersji wywrotka 650

786 System podtrzymujący koło zapasowe 150

75Q Uniwersalny uchwyt do urządzeń mobilnych 200

75N Przygotowanie do instalacji swiateł led do jazdy dziennej 100

75M Przygotowanie do instalacji kamery cofania 650

747 Fartuchy przeciwbłotne przednie 260

745 Belka tylna i kosz na koło zapasowe 310

743 Kabina bez tylnej ściany (Pianale/Platforma) 260

708 Wielofunkcyjny pilot centralnego zamka (dla wersji do zabudowy) 140

7WV Schowek pod fotelem kierowcy 50

7P5 Przedni zderzak lakierowany w kolorze Białym (549) 1170

7MB Homologacja niekompletna (Heavy Duty) 0

650 Tachograf cyfrowy 2470

640 Siedzenie kierowcy amortyzowane 1800

64E Pełnowymiarowe koło zapasowe + zestaw do naprawy FIX&GO 750

619 Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni 990

6WH Przedni zderzak lakierowany w kolorze czarnym (632) 1170

6SN Wymuszona regeneracja filtra DPF 0

6QD Przystosowanie do montażu radia DAB 390

6JA Hak holowniczy montowany na stałe 2350

6DZ Przedni zderzak lakierowany w kolorze Szary Iron (691) 1170

6BX Podwyższone obroty biegu jałowego 400

58E Ogranicznik prędkości do 90 km/h 0

54Q Antena AM/FM + DAB zintegrowana w lusterku 500

520 Przeszklone drzwi przesuwne po stronie pasażera 580

52X Przystosowanie do Webasto na zbiorniku 130

519 Tylne drzwi dwuskrzydłowe przeszklone 700

516 Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne 0

505 Boczne poduszki powietrzne 2800

502 Poduszka powietrzna pasażerów (fotel podwójny) 1060

5Z5 Pakiet Worksite Maxi Kabina 5150

5Z4 Pakiet Worksite Maxi 5150

5Z1 Pakiet Cargo High 8200

5Z0 Pakiet Cargo 3750

5YJ Pakiet City 2300

Podane ceny są cenami netto zł
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Podane ceny są cenami netto zł

DUCATO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
KOD ZEWNĘTRZNE CENA NETTO

5X1 Pakiet Heating 7500

5W9 Pakiet Look 3 4900

5W7 Pakiet Look 1 2100

5W6 Pakiet Visibility 2350

5W5 Pakiet Style 5300

5W4 Pakiet Comfort 4500

5W3 Pakiet Techno High 7500

5W2 Pakiet Techno 2800

5W1 Pakiet Premium Kabina 1800

5W0 Pakiet City High 9000

5UE Brak siedzenia pasażera -200

5QD Wyłącznik prądu 500

5CL SPECIAL PAINT 2000

5CK Lakier Szary Lanzarote 2000

498 Fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne 570

454 Pojedynczy fotel pasażera z regulacją wysokości 570

452 Podgrzewany fotel pasażera 570

4YV Trzeci kluczyk z przyciskami 330

4YR Pakiet przeciwkradzieżowy (Zawiera: 064 Zamek Dead locking i 213 Autoalarm) 1700

4YN Ogrzewane fotele kierowcy i pasażera (zawiera opcje 452 i 453) 0

4HH Oświetlenie obrysowe 440

4HB Przystosowanie do haka holowniczego 1150

4G5 Wywrotka jednostronna 13000

4GT Przystosowanie pod klimatyzację tylną 1390

4GS Cięty dach (tylko do wersji Kamper) 310

4GM Zawieszenie tylne z podwójnym resorem i stabilizatorem - wzmocnione do dużego obciążenia 850

4EA Światła tylne luzem 400

4DZ Zbiornik paliwa o pojemności 60L 130

4BJ Plastikowe listwy ochronne na przednich nadkolach 350

391 Okablowanie Extra Seria 130

365 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach 720

359 Listwy chroniące rowerzystów oraz skrzynka narzędziowa - do wersji wywrotka 1300

358 Listwy chroniące rowerzystów - dla wersji ze skrzynią fabryczną 940

316 Kamera cofania z dynamicznymi liniami 900

3JO Przystosowanie do radia cyfrowego DAB z anteną wbudowaną w lusterko 700

297 Pojedyncze siedzenie pasażera z regulacją oparcia 150

292 Kabina z wypełnioną płytą podłogową (Pianale/Platforma) 520

237 Metalowa osłona miski olejowej 620

213 Autoalarm 1300

210 Lakier metalizowany 2000

2PR Pakiet EASY DRIVING (Adaptacyjny i Inteligentny tempomat, Czujnik zmęczenia kierowcy) 2800

2PQ Pakiet Zaawansowane Bezpieczeństwo (Zawiera: 2PP Pakiet Bezpieczeństwo+, 2PR Pakiet EASY DRIVING) 5800

2PP Pakiet Bezpieczeństwo+ Zawiera: 9RL , 051 , LSS (eng), Rozpozm znaków i świateł 3500

199 Trwała przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą 1000

197 Fartuchy przeciwbłotne tylne 310
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Podane ceny są cenami netto zł

DUCATO – CENNIK WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
KOD ZEWNĘTRZNE CENA NETTO

144 Opony wielosezonowe 1600

142 Opony o większym rozmiarze (225/70 R15) lub (225/75 R16) 800

133 Ogrzewanie postojowe Webasto: Automatyczne 3080

082 Przystosowanie do montażu radia (okablowanie + antena + głośniki) 390

081 Skrzynka z instalacją elektryczną dla firm karoseryjnych (w prawym słupku B) 950

077 Wzmocnione zawieszenie tylne z podwójnymi resorami 850

064 Zamek Dead Locking 570

062 Zawieszenie Komfortowe (z pojedynczym piórem) 520

057 Zawieszenie tylne z podwójnym resorem i stabilizatorem- wzmocnione do maksymalnego obciążenia2500 kg 850

055 Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy 1860

042 Lusterka boczne na wysięgniku 2350 mm 350

036 Lusterka boczne na wysięgniku 2200 mm 310

029 Ogrzewanie tylnych szyb 800

0TK Tachograf Cyfrowy 4.0 3250

RTK Uconnect Services 0

RDG Uconnect Box 1000

JKU Gniazdo 230V 300

CJ1 Poduszka powietrzna pasażera (fotel pojedynczy) 1060

5Z3 Pakiet Worksite Kabina 4450

5Z2 Pakiet Worksite 4450

5W8 Pakiet Look 2 4900

4YN Ogrzewane fotele kierowcy i pasażera (zawiera opcje 452 i 453) 1310

3YM Przedni zderzak lakierowany w kolorze Szarym Lanzarote (385) 0

7EB Zabudowa brygadowa czteroosobowa 0

644 Przesuwna szyba w drzwiach bocznych 0

Nowe samochody dostawcze marki Fiat Professional 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 bez VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy (jeżeli podlega uiszczeniu). 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 1  000 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.
Poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych FCA Poland S.A. wytwarza produkty coraz bardziej proekologiczne. Do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używane są materiały 
nadające się do odzysku i recyklingu. FCA Poland S.A. dba o zgodne z przepisami o ochronie środowiska wycofywanie pojazdów z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów  
i innych czynności związanych z demontażem pojazdów. 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. Informacje o recyklingu i lista stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie 
http://fiatprofessional.mopar.eu/fiatprofessional/pl/pl/recykling. Data aktualizacji 07.10.2022 r.



my:Assistant

POMOC W RAZIE WYPADKU
Usługa pozwala uzyskać pomoc w razie silnego uderzenia zarejestrowanego przez samochód. Centrum obsługowe skontaktuje się 
z jednym z numerów podanych przez klienta podczas rejestracji w celu zapewnienia pomocy. Samochód zostanie zlokalizowany 
i, w razie konieczności, operator my:Assistant wyśle pomoc na miejsce wypadku.

Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Store lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podróże oraz kontrola 
samochodu gdziekolwiek jesteś.

Usługa pozwala zdalnie monitorować stan pojazdu przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:Car i stronę 
internetową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym 
czasie, kiedy samochód jest w ruchu, ale wartości mogą się różnić od tego, co pokazywane jest na zestawie wskaźników. Jeśli 
samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest 
aktualizowany przy każdej zmianie stanu.

Usługa pozwala uzyskać pomoc drogową w przypadku awarii samochodu. Możesz wezwać pomoc bezpośrednio w centrum obsługowym, wykonując 
połączenie przez aplikację Uconnect™ LIVE, naciskając przycisk «Pomoc drogowa» w specjalnej zakładce my:Assistant. Operator usługi pomocy drogowej 
świadczonej przez FCA zlokalizuje samochód i, w razie potrzeby wyśle pomoc drogową.

Usługa umożliwia uzyskanie pomocy w razie kradzieży. W przypadku, jeśli samochód zarejestruje prawdopodobną próbę kradzieży polegającą na 
bezprawnym przemieszczeniu pojazdu, skontaktuje się z Tobą centrum obsługowe, które zweryfikuje położenie samochodu.
Po potwierdzeniu kradzieży, zostaną uruchomione procedury bezpieczeństwa w celu odzyskania pojazdu, w tym blokada zapłonu, a odpowiednie służby 
zostaną niezwłocznie powiadomione.
W przypadku pobytu samochodu w serwisie, bądź jego transportu (prom, kolej) istnieje możliwość zawieszenia usługi alertów o kradzieży na czas 
określony przez użytkownika (wciąż jednak będą aktywne numery pomocy w razie kradzieży na stronie internetowej driveuconnect.eu i w aplikacji mobilnej 
Uconnect LIVE).

Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. Można korzystać z tej funkcjonalności 
zarówno przez stronę internetową jak i aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl. Aby zdalnie zablokować 
i odblokować drzwi, wszystkie drzwi pojazdu muszą być zamknięte, silnik wyłączony, a samochód musi znajdować się na obszarze, 
na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy.

Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez stronę internetową oraz aplikację 
Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl.

Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód wjedzie lub 
wyjedzie z wcześniej określonego obszaru. 

Alert dotyczący prędkości pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód przekroczy wcześniej ustalony 
limit prędkości.

Usługa pozwala na ustawienie przypomnienia. Dzięki tej usłudze, w wybrane dni można dostawać przypomnienie zaraz po zaparkowaniu i wyjściu z auta, 
co pomaga w tym, by niczego z niego nie zapomnieć. Można aktywować lub dezaktywować usługę przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce 
my:RemoteControl/ Aktywuj powiadomienia, wybierając rodzaj powiadomienia, dni tygodnia w których powiadamianie będzie aktywne, ewentualne 
2 adresy e-mail, na które będzie wysyłane powiadomienie wraz z jego nazwą.
* - tylko dla modeli 500, 500L, 500X

UZYSKAJ POMOC W RAZIE WYPADKU, 
AWARII LUB KRADZIEŻY POJAZDU

MONITORUJ SWÓJ SAMOCHÓD I DBAJ O NIEGO

ZNAJDŹ I KONTROLUJ SWÓJ SAMOCHÓD

POMOC DROGOWA

POMOC W RAZIE KRADZIEZ· Y

my:RemoteControl

BLOKADA DRZWI

ZNAJDŹ  SAMOCHÓD

ALERT DOTYCZĄCY OBSZARU 

ALERT DOTYCZĄCY PRĘDKOŚCI 

REMINDER*
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ŚWIAT UCONNECT LIVE

ARMOPPA ® ONNEC C
AMOCHODEM, NOIM SWZ T

 

 
 

 

 

AONTTASZE W KWAAWT ZONNEC
YT GDDYWEAAMOCHODEM, N

 

 
 

 

 

CIEAK
Y CIE W NIM NIE MA

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

AMOCHODEM, NOIM SWZ T

tantssisAy:m

YPZIE WAPOMOC W R

Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Stor
samochodu gdziekolwiek jesteś.

Ś T LIVEONNECT UCWIAAT

 

 
 

 

 

YT GDDYWEAAMOCHODEM, N

UADKYP

e lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podrPobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Stor
samochodu gdziekolwiek jesteś.

UZYSKAJ POMOC W RAZIE WYPADKU,
AWARII LUB KRADZIEŻY POJAZDU

T LIVE
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Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. 
interonę strprzez ówno zar

wszystkie drzwi, odblokować i 
na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy

Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez str
Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteContr

Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adr
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Usługa pozwala na ustawienie przypomnienia. Dzięki tej usłudze, w wybrane dni można dostawać przypomnienie zaraz po 
usługę dezaktywować lub aktywować 
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odzaj powiadomienia, dni tygodnia w których powiadamianie będzie aktywne, ewentualne
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pozwala zdalnie Usługa 
netową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym inter

jest samochód kiedy czasie, 
samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony
aktualizowany przy każdej zmianie stanu.
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aplikację przez pojazdu ować stan monitor
netową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym 

się mogą wartości ale ruchu, w jest 
, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony

aktualizowany przy każdej zmianie stanu.
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netową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym 

jest pokazywane co tego, od óżnić r
, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest 

ZNAJDŹ I KONTROLUJ SWÓJ SAMOCHÓD

 

 
 

 

 

onę i strmy:Car zakładce w specjalnej 
netową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym 

Jeśli . wskaźnikówzestawie na 
, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest 

 

 
 

 

 
my:Assistant

POMOC W RAZIE WYPADKU
Usługa pozwala uzyskać pomoc w razie silnego uderzenia zarejestrowanego przez samochód. Centrum obsługowe skontaktuje się 
z jednym z numerów podanych przez klienta podczas rejestracji w celu zapewnienia pomocy. Samochód zostanie zlokalizowany 
i, w razie konieczności, operator my:Assistant wyśle pomoc na miejsce wypadku.

Pobierz aplikację Uconnect™ LIVE ze sklepu App Store lub Google Play i pozostań zawsze „online”: bezpieczne i przyjemne podróże oraz kontrola 
samochodu gdziekolwiek jesteś.

Usługa pozwala zdalnie monitorować stan pojazdu przez aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:Car i stronę 
internetową. Poziom naładowania akumulatora, poziom paliwa oraz ciśnienie w oponach są aktualizowane w rzeczywistym 
czasie, kiedy samochód jest w ruchu, ale wartości mogą się różnić od tego, co pokazywane jest na zestawie wskaźników. Jeśli 
samochód stoi i silnik nie jest uruchomiony, poziom naładowania akumulatora jest aktualizowany raz na dobę. Stan drzwi jest 
aktualizowany przy każdej zmianie stanu.

Usługa pozwala uzyskać pomoc drogową w przypadku awarii samochodu. Możesz wezwać pomoc bezpośrednio w centrum obsługowym, wykonując 
połączenie przez aplikację Uconnect™ LIVE, naciskając przycisk «Pomoc drogowa» w specjalnej zakładce my:Assistant. Operator usługi pomocy drogowej 
świadczonej przez FCA zlokalizuje samochód i, w razie potrzeby wyśle pomoc drogową.

Usługa umożliwia uzyskanie pomocy w razie kradzieży. W przypadku, jeśli samochód zarejestruje prawdopodobną próbę kradzieży polegającą na 
bezprawnym przemieszczeniu pojazdu, skontaktuje się z Tobą centrum obsługowe, które zweryfikuje położenie samochodu.
Po potwierdzeniu kradzieży, zostaną uruchomione procedury bezpieczeństwa w celu odzyskania pojazdu, w tym blokada zapłonu, a odpowiednie służby 
zostaną niezwłocznie powiadomione.
W przypadku pobytu samochodu w serwisie, bądź jego transportu (prom, kolej) istnieje możliwość zawieszenia usługi alertów o kradzieży na czas 
określony przez użytkownika (wciąż jednak będą aktywne numery pomocy w razie kradzieży na stronie internetowej driveuconnect.eu i w aplikacji mobilnej 
Uconnect LIVE).

Usługa ta pozwala zdalnie blokować i odblokowywać drzwi pojazdu ze swojego smartfona. Można korzystać z tej funkcjonalności 
zarówno przez stronę internetową jak i aplikację Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl. Aby zdalnie zablokować 
i odblokować drzwi, wszystkie drzwi pojazdu muszą być zamknięte, silnik wyłączony, a samochód musi znajdować się na obszarze, 
na którym jest zasięg mobilnej sieci. Usługa ta nie jest dostępna w samochodach wyposażonych w alarm objętościowy.

Dzięki usłudze Znajdź samochód można zdalnie poznać położenie pojazdu. Można zlokalizować samochód przez stronę internetową oraz aplikację 
Uconnect™ LIVE w specjalnej zakładce my:RemoteControl.

Alert dotyczący obszaru pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód wjedzie lub 
wyjedzie z wcześniej określonego obszaru. 

Alert dotyczący prędkości pozwala uzyskać powiadomienie na adres e-mail lub na aplikację Uconnect™ LIVE w przypadku, jeśli samochód przekroczy wcześniej ustalony 
limit prędkości.

UZYSKAJ POMOC W RAZIE WYPADKU, 
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