
 

 
 
 
Qubo: Dobre premyslená „KOCKA“! 
Silnou stránkou tohto veľkopriestorového mestského kombi, výstižne nazvaného Qubo (kocka), je veľký vnútorný 
priestor na malej ploche „ťaží“ zo šírky a výšky kabíny. Konštruktérom sa skutočne podarilo vytvoriť z vonku malé,       
ale vo vnútri veľké vozidlo. Predovšetkým v meste na ňom oceníte skvelý výhľad z kabíny, výbornú ovládateľnosť a 
dvojicu bočných posuvných dverí šetriacich miesto vedľa auta. 
 

Praktický, viacúčelový, kompaktný a pritom priestranný. Zaparkuje kdekoľvek a uvezie čokoľvek. 
Jednoducho Fiat Qubo Space už od 10 490 €. 

VÝBAVA MOTOR AKCIOVÁ CENA 

SPACE BZ 1.4 77 k 10 490 € 

SPACE PLUS BZ 1.4 77 k 11 190 € 

Priestranné MPV pre 5 cestujúcich 
Variabilný interiér 

Batožinový priestor 330 litrov 
Výborný výhľad, ergonomické ovládanie 

Ľahké nastupovanie vďaka vyššiemu sedadlu  

FIAT QUBO 
LIMITOVANÁ PONUKA SPACE 

Nechajte si vypracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov voziediel Fiat. Akcia sa vzťahuje na vybrané vozidlá objednané do 31.10.2016, alebo do odvolania a platí pre odber jedného vozidla 
na jedného zákazníka. Ponuka neplatí pro velkoodberateľov. Na poskytnutie produktu nevzniká právny nárok, každá vypracovaná ponuka podlieha individuálnemu schváleniu. Uvedené údaje sú len pre 
informačné účely a nemôžu byť považované za návrh zmluvy. Fotografie sú ilustračné. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (ďalej len „FCA CEE“) si 
vyhradzuje právo na zmenu uvedených informácií bez predchádzajúceho varovania. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 



Galéria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 rokov záruka už v cene pre Vaše bezstarostné užívanie 

Bohatá výbava 

Nechajte si vypracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov voziediel Fiat. Akcia sa vzťahuje na vybrané vozidlá objednané do 31.10.2016, alebo do odvolania a platí pre odber jedného vozidla 
na jedného zákazníka. Ponuka neplatí pro velkoodberateľov. Na poskytnutie produktu nevzniká právny nárok, každá vypracovaná ponuka podlieha individuálnemu schváleniu. Uvedené údaje sú len pre 
informačné účely a nemôžu byť považované za návrh zmluvy. Fotografie sú ilustračné. FCA Central and Eastern Europe Kft., Madarász Viktor u 47 A-B., 1138 Budapest, Maďarsko (ďalej len „FCA CEE“) si 
vyhradzuje právo na zmenu uvedených informácií bez predchádzajúceho varovania. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 

Verzie   1.4 77 k Space 1.4 77 k Space Plus 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 008 ● ● 

Výškovo a osovo nastaviteľný volant 011 ● ● 

Posilňovač riadenia 014 ● ● 

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom 025 ● ● 

Elektricky ovládané predné okná 028 ● ● 

Mechanické nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá  043 ● ● 

Nastaviteľné svetlomety 048 ● ● 

Posuvné zadné bočné dvere na strane vodiča 055 ● ● 

Príprava pre inštaláciu rádia (káble + anténa) 072 ● ● 

Zadné výklopné dvere (nahor)  148 ● ● 

3 rad okien s mechanickým ovládaním 174 ● ● 

Zadné opierky hlavy 182 ● ● 

Kryt batožinového priestoru - pevná polohovateľná odkladacia plošina 209 ● ● 

Zadné bezpečnostné pásy s navíjačom 264 ● ● 

ESP + ASR / MSR, HBA a Hill Holder  392 ● ● 

Kit FIX&GO 499 ● ● 

Ozdobná lišta na piatych dverách 4BJ ● ● 

Airbag vodiča 500 ● ● 

Airbag spolujazdca 502 ● ● 

Bočné airbagy vpredu 505 ● ● 

Úchyty detských sedačiek - ISOFIX 631 ● ● 

15" špecifické kryty kolies 878 ● ● 

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním vo farbe karosérie 041 ● ● 

Predná lakťová opierka 132 ● ● 

Nastaviteľná bedrová opierka sedadla vodiča 40Y ● ● 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 450 ● ● 

Predné hmlové svetlá 097 - ● 

Zadné delené a sklopné sedadlo 40/60 195 - ● 

Ovládanie autorádia na volante 245 - ● 

Pozdĺžne strešné lyžiny 375 - ● 

Rádio s 5" farebným dotykovým displejom, MP3,AUX,USB, Bluetooth a 6 reproduktov 414 - ● 

Multifunkční volant s 7 tlačítkami a riadiaca páka potiahnutá kožou 5KV - ● 

Nárazníky vo farbe karosérie 876 - ● 

Plnohodnotné rezervné koleso 980 100 100 

Pastelová farba PAS 280 280 

Metalická farba MET 450 450 


