
 

 
 
 
 
500X: Xtra styl, Xtra komfort, Xtra výkon a Xtra zábava! 
Máte rádi jedinečný styl a zároveň si potrpíte na prvotřídní komfort spojený s inovativními technologiemi                         
a nejmodernějšími bezpečnostními systémy? Zcela jistě neodoláte kouzlu charismatického crossoveru Fiat 500X. Díky 
svému přitažlivému designu, dokonalé souhře detailů a bohaté výbavě je nepřehlédnutelný a návykový.  
 

Zaručeně Vás bude bavit! Zažijete totiž Xtra vzrušující a Xtra výjimečnou jízdu! 

VÝBAVA MOTOR AKČNÍ CENA 

TREKKING DS 1.3 MultiJet 95k 449 900 Kč 

Prostorné SUV pro 5 cestujících 
Zavazadlový prostor 350 litrů 

Výborný výhled, ergonomické ovládání 
Jedinečný off-road design 

FIAT 500X TREKKING 
LIMITOVANÁ NABÍDKA 500X 

Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců vozů Fiat. Akce se vztahuje na skladové vozy do odvolání a platí pro odběr jednoho vozu na jednoho zákazníka. Nabídka neplatí pro 
velkoodběratele. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka podléhá individuálnímu schválení. Uvedené údaje jsou pouze pro informační účely a nemohou být považovány 
za návrh smlouvy. Fotografie jsou ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (dále jen „FCA CEE“) si vyhrazuje právo ke změně uvedených 
informací bez předchozího varování. Uvedené ceny jsou včetně DPH.  



Výjimečný paket AUDIO v ceně 

UConnect rádio s 5" dotykovým displejem a DAB 
Handsfree Bluetooth s ovládaním na volantu 

Vstupy USB,  AUX, zásuvka 12V 
6 reproduktorů 

UConnect™ Live služby  
Volant čalouněný kůží  

Bohatá výbava 

Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců vozů Fiat. Akce se vztahuje na skladové vozy do odvolání a platí pro odběr jednoho vozu na jednoho zákazníka. Nabídka neplatí pro 
velkoodběratele. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka podléhá individuálnímu schválení. Uvedené údaje jsou pouze pro informační účely a nemohou být považovány 
za návrh smlouvy. Fotografie jsou ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (dále jen „FCA CEE“) si vyhrazuje právo ke změně uvedených 
informací bez předchozího varování. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Verze   TREKKING 

Manuální klimatizace s protipylovým filtrem 025 ● 

Automatická dvouzónová klimatizace s protipylovým filtrem 140 10 000 

Přístrojová deska s 3,5" multifunkčním monochromatickým TFT displejem JAY ● 

Paket AUDIO 9LC ● 

Tempomat s omezovačem rychlosti 416 ● 

Elektrický posilovač řízení  112 ● 

Elektrická parkovací brzda 026 ● 

Elektricky ovládaná přední a zadní okna 023 ● 

Dálkové ovládání centrálního zamykání 008 ● 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 450 ● 

Výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy 198 ● 

ESC + ASR + ERM + Hill Holder 392 ● 

Přední mlhová světla s funkci osvětlování zatáček 097 ● 

Airbag řidiče 500 ● 

Airbag spolujezdce 502 ● 

Boční airbagy 505 ● 

Okenní airbagy 614 ● 

Deaktivace airbagu spolujezdce 4DK ● 

Monitoring tlaku v pneumatikách (TPMS) 7B2 ● 

Specifický interiér v kombinaci textilu a eko kůže INT ● 

Přístrojový panel v matně šedém provedení 6T1 ● 

Vinylová výplň panelu dveří 7SJ ● 

Zadní sedadla dělená v poměru 60/40 40H ● 

Odkládací kapsa na zadní straně opěradla sedadla řidiče a spolujezdce 339 ● 

Specifické off-road nárazníky EXT ● 

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním v barvě karosérie 041 ● 

Zadní spoiler 923 ● 

Chromovaná koncovka výfuku 947 ● 

16” kola z lehkých slitin  421 ● 

Pastelová barva 5CF 12 500 

Metalická barva 210 16 500 

Dojezdové rezervní kolo  803 ● 

Kit Fix&Go (sada na opravu pneu) 499 ● 

Přídavné topení PTC - přídavný ohřev vzduchu topení 52Y ● 



 

 
 
 
 
500X: Xtra styl, Xtra komfort, Xtra výkon a Xtra zábava! 
Máte rádi jedinečný styl a zároveň si potrpíte na prvotřídní komfort spojený s inovativními technologiemi                         
a nejmodernějšími bezpečnostními systémy? Zcela jistě neodoláte kouzlu charismatického crossoveru Fiat 500X. Díky 
svému přitažlivému designu, dokonalé souhře detailů a bohaté výbavě je nepřehlédnutelný a návykový.  
 

Zaručeně Vás bude bavit! Zažijete totiž Xtra vzrušující a Xtra výjimečnou jízdu! 
Díky akční nabídce Excelent Life již od 359 900 Kč. 

VÝBAVA MOTOR AKČNÍ CENA 

EXCELENT LIFE BZ 1.6 E-Torq 110 k 359 900 Kč 

Prostorné SUV pro 5 cestujících 
Zavazadlový prostor 350 litrů 

Výborný výhled, ergonomické ovládání 
Jedinečný design 

FIAT 500X 
LIMITOVANÁ NABÍDKA EXCELENT 

Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců vozů Fiat. Akce se vztahuje na vybrané vozy objednané do 31.10.2016 nebo do odvolání a platí pro odběr jednoho vozu na jednoho 
zákazníka. Nabídka neplatí pro velkoodběratele. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka podléhá individuálnímu schválení. Uvedené údaje jsou pouze pro informační 
účely a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Fotografie jsou ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (dále jen „FCA CEE“) si vyhrazuje 
právo ke změně uvedených informací bez předchozího varování. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 



Výhodný paket PLUS za 30 000 Kč 

Automatická klimatizace a zadní parkovací senzory 
Přední mlhová světla s funkcí osvětlování zatáček 

Uconnect rádio s 5" dotykovým displejem s Bluetooth, Handsfree a ovládaním na volantu, 6x repro, USB a UConnect™ Live 
Volant potažený kůží a 16” kola z lehkých slitin  

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karosérie 

Bohatá výbava 

Verze   Excelent Life 

Dálkové ovládání centrálního zamykání 008 ● 

Elektricky ovládaná přední a zadní okna 023 ● 

Elektrická parkovací brzda 026 ● 

Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním 041 ● 

Elektrický posilovač řízení Dualdrive™ včetně funkce CITY 112 ● 

Výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy 198 ● 

Odnímatelný kryt zavazadlového prostoru 209 ● 

Odkládací kapsa na zadní straně opěradla sedadla řidiče a spolujezdce 339 ● 

ESC + ASR + ERM + Hill Holder 392 ● 

16” ocelová kola s lesklými kryty 406 ● 

Tempomat s omezovačem rychlosti 416 ● 

Zadní sedadla dělená v poměru 60/40 40H ● 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 450 ● 

Kit Fix&Go (sada na opravu pneu) 499 ● 

Airbag řidiče 500 ● 

Airbag spolujezdce 502 ● 

Boční airbagy 505 ● 

Hlavové airbagy 614 ● 

Přídavné topení PTC - přídavný ohřev vzduchu topení 52Y ● 

Monitoring tlaku v pneumatikách (TPMS) 7B2 ● 

Zásuvka 12V 823 ● 

Zadní spoiler 923 ● 

Přístrojová deska s 3,5" multifunkčním monochromatickým TFT displejem JAY ● 

Přístrojový panel v barvě karoserie JEG ● 

Manuální klimatizace s protipylovým filtrem 9MY ● 

Rádio s MP3/AAC, 4x repro, ovládaní autorádia na volantu, USB, AUX 9MY ● 

Paket PLUS PLS 30 000 

Dojezdové rezervní kolo  803 2 000 

Pastelová barva 5CF 12 500 

Metalická barva 210 16 500 

Nechte si zpracovat konkrétní nabídku u autorizovaných prodejců vozů Fiat. Akce se vztahuje na vybrané vozy objednané do 31.10.2016 nebo do odvolání a platí pro odběr jednoho vozu na jednoho 
zákazníka. Nabídka neplatí pro velkoodběratele. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka podléhá individuálnímu schválení. Uvedené údaje jsou pouze pro informační 
účely a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Fotografie jsou ilustrativní. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (dále jen „FCA CEE“) si vyhrazuje 
právo ke změně uvedených informací bez předchozího varování. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 


