
 

 
 
 
 
500X: Xtra štýl, Xtra komfort, Xtra výkon a Xtra zábava! 
Máte radi jedinečný štýl a zároveň si potrpíte na prvotriedny komfort spojený s inovatívnymi technológiami                     
a nejmodernejšími bezpečnostnými systémami? Iste neodoláte kúzlu charizmatického crossoveru Fiat 500X. Vďaka 
svojmu príťažlivému dizajnu, dokonalej súhre detailov a bohatej výbave je neprehliadnuteľný a návykový.  
 

Zaručene Vás bude baviť! Zažijete totiž Xtra vzrušujúcu a Xtra výnimočnú jazdu! 
Vďaka akciovej ponuke Excelent už od 12 990 €. 

VÝBAVA MOTOR AKCIOVÁ CENA 

EXCELENT BZ 1.6 E-Torq 110 k 12 990 € 

EXCELENT LIFE BZ 1.6 E-Torq 110 k 13 790 € 

Priestranné SUV pre 5 cestujúcich 
Batožinový priestor 350 litrov 

Výborný výhľad, ergonomické ovládanie 
Ľahké nastupovanie vďaka vyššiemu sedadlu  

Jedinečný dizajn 

FIAT 500X 
LIMITOVANÁ PONUKA EXCELENT 

Nechajte si vypracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov voziediel Fiat. Akcia sa vzťahuje na vybrané vozidlá objednané do 30.9.2016, 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. 



Výhodný paket PLUS za 800 € 

Automatická dvojzónová klimatizácia s peľovým filtrom 
Zadné parkovacie senzory  

Predné hmlové svetlá s funkciou osvetľovania zákrut 
Uconnect rádio s 5" dotykovým displejom s Bluetooth, Handsfree a ovládaním na volante, 6x repro, USB a UConnect™ Live 

Volant čalúnený kožou  a 16” kolesá z ľahkých zliatin 
Volič režimu jazdy „Mood Selector“  

Kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie 

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 30.9.2016, 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   Excelent Excelent Life 

Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania 008 ● ● 

Elekticky ovládané predné a zadné okná  023 ● ● 

Elektrická parkovacia brzda 026 ● ● 

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním 041 ● ● 

Elektrický posilňovač riadenia 112 ● ● 

Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy 198 ● ● 

Snímateľný kryt batožinového priestoru 209 ● ● 

Odkladacie vrecko na zadnej strane operadla sedadla vodiča a spolujazdca 339 ● ● 

ESC + ASR + ERM + Hill Holder 392 ● ● 

16” oceľové kolesá s lesklými krytmi  406 ● ● 

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 416 ● ● 

Zadné sedadlá delené v pomere 60/40 40H ● ● 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 450 ● ● 

Kit Fix&Go na opravu pneumatík 499 ● ● 

Airbag vodiča 500 ● ● 

Airbag spolujazdca 502 ● ● 

Bočné airbagy 505 ● ● 

Hlavové airbagy 614 ● ● 

Prídavné elektrické kúrenie (PTC) - prídavný ohrev vzduchu kúrenia 52Y ● ● 

Monitoring tlaku v pneumatikách (TPMS) 7B2 ● ● 

Zásuvka 12V 823 ● ● 

Zadný spojler 923 ● ● 

Prístrojová doska s 3,5" multifukčným monochromatickým TFT displejom JAY ● ● 

Prístrojový panel vo farbe karosérie JEG ● ● 

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom 7H8 - ● 

Chladená schránka pred spolujazdcom 7H8 - ● 

Rádio s MP3/AAC, 4x repro, Ovládanie autorádia na volante, USB, AUX 7H8 - ● 

Paket PLUS PLS - 800 

3. hlavová opierka vzadu 511 - 50 

Dojazdové rezervné koleso  803 70 70 

Pastelová farba 5CF 490 490 

Metalická farba 210 590 590 


