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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Diesel 90 MULTIJET2 100 / 105 MULTIJET2 120 MULTIJET2

Silnik
Ilość cylindrów, układ 4 rzędowo, poprzecznie 4 rzędowo, poprzecznie 4 rzędowo, poprzecznie

Pojemność skokowa (cm3) 1598 1598 1598

Poziom emisji Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET) Euro 6d-FINAL with SCR and Start&Stop (ECOJET) Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Stopień sprężania 16.5:1 16.5:1 16.5:1

Moc maksymalna KM (kW) przy obr/min. 66 (90) 3750 74 / 77 (100 / 105) 3750 88 (120) 3750

Maksymalny moment obrotowy Nm przy obr/min. 300 (30.6) 1500 320 (32.6) 1500 320 (32.6) 1500

Układ rozrządu  2 OHC (pasek zębaty) z popychaczami hydraulicznymi 4 zawory na cylinder  2 OHC (pasek zębaty) z popychaczami hydraulicznymi 4 zawory na cylinder  2 OHC (pasek zębaty) z popychaczami hydraulicznymi 4 zawory na cylinder

Paliwo paliwo diesel dla pojazdów silnikowych (EN 590) paliwo diesel dla pojazdów silnikowych (EN 590) paliwo diesel dla pojazdów silnikowych (EN 590)

Wtrysk Common Rail MultiJet2 z wtryskiem bezpośrednim kontrolowanym elektronicznie, z turbosprężarką i intercoolerem Common Rail MultiJet2 z wtryskiem bezpośrednim kontrolowanym elektronicznie, z turbosprężarką i intercoolerem Common Rail MultiJet2 z wtryskiem bezpośrednim kontrolowanym elektronicznie, z turbosprężarką i intercoolerem

Zapłon poprzez kompresję poprzez kompresję poprzez kompresję

Skrzynia biegów
Napęd przedni przedni przedni

Sprzęgło suche, jednopłytowe ze sprężyną tarczową bębna i działaniem hydraulicznym suche, jednopłytowe ze sprężyną tarczową bębna i działaniem hydraulicznym suche, jednopłytowe ze sprężyną tarczową bębna i działaniem hydraulicznym

Skrzynia biegów: ilość biegów 6 + R 6 + R 6 + R

Układ kierowniczy
Rodzaj zębatkowy z hydraulicznym wspomaganiem zębatkowy z hydraulicznym wspomaganiem zębatkowy z hydraulicznym wspomaganiem

Średnica skrętu (kerb-to-kerb) 11.2 / 12.5 (Maxi i XL) 11.2 / 12.5 (Maxi i XL) 11.2 / 12.5  (długi rozstaw osi)

Układ hamulcowy - D (samowentylowane tarcze) - T (bębny)
Rodzaj układ hydrauliczny z 2 niezależnymi obwodami typu crossover układ hydrauliczny z 2 niezależnymi obwodami typu crossover układ hydrauliczny z 2 niezależnymi obwodami typu crossover

Przód: ø mm D284 / D305 (Maxi i zwiększona ładowność) D284 / D305 (Maxi and extra capacity) D305

Tył: ø mm T 228 - T 254 (Maxi i zwiększona ładowność i kombi) T 228 - T 254 (Maxi and extra capacity and Combi) T 254

Hamulec wspomagany: ø 10” 10” 10”

Zawieszenie

Przednie niezależne typu McPerson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sprężynami spiralnymi, 
amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym

niezależne typu McPerson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sprężynami spiralnymi, 
amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym

niezależne typu McPerson z wahaczami przytwierdzonymi do belki pomocniczej, sprężynami spiralnymi, 
amortyzatorami teleskopowymi i drążkiem stabilizującym

Tylne niezależne typu Bi-link ze sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi z podwójną kalibracją i drążkiem 
stabilizującym (w zależności od wersji)

niezależne typu Bi-link ze sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi z podwójną kalibracją i drążkiem 
stabilizującym (w zależności od wersji)

niezależne typu Bi-link ze sprężynami spiralnymi, amortyzatorami teleskopowymi z podwójną kalibracją i drążkiem 
stabilizującym (w zależności od wersji)

Koła
Opony 185/65 R 15 - 195/60 R 16 - 195/65 R 15 185/65 R 15 - 195/60 R 16 - 195/65 R 15 195/60 R 16 

Układ elektryczny (12V)
Pojemność baterii (Ah) 72 72 72

Prąd alternatora (A) 150 / 180 150 / 180 150 / 180

Tankowanie
Pojemność zbiornika paliwa (litry) 60 60 60

Pojemność zbiornika mocznika (litry) 14 14 14 

Osiągi i zużycie paliwa - Cargo i Combi N1 Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET) Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET) Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Prędkość maksymalna (km/godz.) 170 170 176

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5.6 - 6.4 5.6 - 6.4 5.6 - 6.5

Emisje CO2 (g/km) 147 - 169 147 - 168 147 - 169

All values are referred to N1 homologation  

Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa są określane na podstawie oficjalnych badań, zgodnie z przepisami odpowiedniego rozporządzenia UE będącego w mocy prawnej podczas homologacji.  W szczególności, wskazane wartości 
są określone na podstawie procedury testu WLTP. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa są wskazane wyłącznie w celu umożliwienia porównania danych pojazdów. Wartości emisji CO2 i zużycia paliwa uzyskane podczas homologacji 
mogą nie odzwierciedlać faktycznych wartości emisji CO2 i zużycia paliwa, które zależą od wielu czynników związanych, przykładowo, z warunkami pogodowymi i drogowymi, oraz stanem, wykorzystaniem i wyposażeniem pojazdu. 

Wskazane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa odnoszą się do wersji pojazdu o największych i najmniejszych wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie w zależności od wybranego wyposażenia i/lub rozmiaru wybranych opon. 
Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w cyklu produkcyjnym. W każdym przypadku oficjalne wartości emisji CO2 i zużycia paliwa zakupionego pojazdu zostaną dostarczone 
wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdowi. W przypadkach, gdy wartości emisji CO2 i zużycia paliwa mają wpływ na obliczanie podatków oraz opłat związanych z pojazdem, należy odnieść się obowiązujących norm.



STANDARDOWY KRÓTKI ROZSTAW OSI

t Ze złożonym fotelem pasażera i przegrodą              � Dotyczy wersji bazowej, bez wyposażenia dodatkowego        

Wymiary zewnętrzne (mm)  
Rozstaw osi 2755

Długość 4406

Szerokość 1832

Przednia oś 1510

Tylna oś 1530

Maksymalna wysokość (niezaładowany) 1845

Przedni zwis 911

Tylny zwis 740

Tylne drzwi (mm)  
Szerokość 1231

Wysokość 1250

Rozsuwane boczne drzwi (mm)  
Szerokość 700

Wysokość 1175

Przestrzeń ładunkowa (mm)  
Długość 1820

Szerokość 1714

Szerokość between wheel arches 1230

Wysokość 1305

Wysokość progu załadunkowego (mm) 545

Pojemność przestrzeni ładunkowej (m3)  
Pojemność 3.4 - 3.8t

Waga Standardowa ładowność Zwiększona ładowność
Wersje silnika 90 MultiJet2 100 - 105 MultiJet2 120 MultiJet2 90 MultiJet2 100 - 105 MultiJet2 120 MultiJet2 

Waga pojazdu e (masa własna) (kg) 1395 1395 1415 1440 1440 1455

Ładunek wraz z kierowcą (kg) 705 705 750 1035 1035 1035

DMC (kg) 2100 2100 2165 2475 2475 2490

Maksymalna masa ciągniona (kg) 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Zużycie paliwa - Emisja CO2 Standardowa ładowność Zwiększona ładowność

Wersje silnika

90 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop 
(ECOJET)

100 - 105 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop 
(ECOJET)

120 MultiJet2 

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop 
(ECOJET)

90 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop 
(ECOJET)

100 - 105 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop 
(ECOJET)

120 MultiJet2 

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop 
(ECOJET)

Paliwo diesel diesel diesel diesel diesel diesel

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5.6 - 6.2 5.6 - 6.2 5.6 - 6.1 5.9 - 6.4 5.8 - 6.4 5.9 - 6.3

Emisje CO2 (g/km) 147 - 163 147 - 163 147 - 160 153 - 169 153 - 168 154 - 164

740 1510

1845

2755

44061832

MAXI

1530 911 740 1510

1880

3105

47561832

Wymiary zewnętrzne (mm)  
Rozstaw osi 3105

Długość 4756

Szerokość 1832

Przednia oś 1510

Tylna oś 1530

Maksymalna wysokość (niezaładowany) 1880

Przedni zwis 911

Tylny zwis 740

Tylne drzwi (mm)  
Szerokość 1231

Wysokość 1250

Rozsuwane boczne drzwi (mm)  
Szerokość 700

Wysokość 1175

Przestrzeń ładunkowa (mm)  
Długość 2170

Szerokość 1714

Szerokość between wheel arches 1230

Wysokość 1305

Wysokość progu załadunkowego (mm) 545

Pojemność przestrzeni ładunkowej (m3)  
Pojemność 4.2 - 4.6t

Waga Standardowa ładowność Furgon z ładownością 750 kg
Wersje silnika 90 MultiJet2 100 - 105 MultiJet2 120 MultiJet2 90 MultiJet2 100 - 105 MultiJet2

Waga pojazdu e (masa własna) (kg) 1480 1480 1480 1465 1465

Ładunek wraz z kierowcą (kg) 1005 1005 1005 750 750

DMC (kg) 2485 2485 2485 2215 2215

Maksymalna masa ciągniona (kg) 1300 1300 1300 1300 1300

Zużycie paliwa - Emisja CO2 Standardowa ładowność

Wersje silnika
90 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)
100 - 105 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)
120 MultiJet2 

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Paliwo diesel diesel diesel

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5.8 - 6.4 5.8 - 6.4 5.8 - 6.3

Emisje CO2 (g/km) 152 - 167 151 - 168 151 - 165

t Ze złożonym fotelem pasażera i przegrodą              � Dotyczy wersji bazowej, bez wyposażenia dodatkowego        

1530 911



WYSOKI DACH,  KRÓTKI ROZSTAW OSI XL

Wymiary zewnętrzne (mm)  
Rozstaw osi 2755

Długość 4406

Szerokość 1832

Przednia oś 1510

Tylna oś 1530

Maksymalna wysokość (niezaładowany) 2125

Przedni zwis 911

Tylny zwis 740

Tylne drzwi (mm)  
Szerokość 1231

Wysokość 1455

Rozsuwane boczne drzwi (mm)  
Szerokość 700

Wysokość 1175

Przestrzeń ładunkowa (mm)  
Długość 1820

Szerokość 1714

Szerokość between wheel arches 1230

Wysokość 1550

Wysokość progu załadunkowego (mm) 545

Pojemność przestrzeni ładunkowej (m3)  
Pojemność 4.0 - 4.4t

Waga Standardowa ładowność Zwiększona ładowność
Wersje silnika 100 - 105 MultiJet2 120 MultiJet2 120 MultiJet2

Waga pojazdu e (masa własna) (kg) 1430 1440 1455

Ładunek wraz z kierowcą (kg) 670 740 1035

DMC (kg) 2100 2180 2490

Maksymalna masa ciągniona (kg) 1300 1300 1300

1530 911 740 1510

2125

2755

44061832

 
t Ze złożonym fotelem pasażera i przegrodą              � Dotyczy wersji bazowej, bez wyposażenia dodatkowego         

Zużycie paliwa - Emisja CO2 Standardowa ładowność Zwiększona ładowność

Wersje silnika
100 - 105 MultiJet2 120 MultiJet2 120 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET) Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET) Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Paliwo diesel diesel diesel

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5.8 - 6.2 5.8 - 6.1 6.0 - 6.3

Emisje CO2 (g/km) 152 - 163 152 - 160 157 - 164

Wymiary zewnętrzne (mm)  
Rozstaw osi 3105

Długość 4756

Szerokość 1832

Przednia oś 1510

Tylna oś 1530

Maksymalna wysokość (niezaładowany) 2125

Przedni zwis 911

Tylny zwis 740

Tylne drzwi (mm)  
Szerokość 1231

Wysokość 1455

Rozsuwane boczne drzwi (mm)  
Szerokość 700

Wysokość 1175

Przestrzeń ładunkowa (mm)  
Długość 2170

Szerokość 1714

Szerokość between wheel arches 1230

Wysokość 1550

Wysokość progu załadunkowego (mm) 545

Pojemność przestrzeni ładunkowej (m3)  
Pojemność 5.0 - 5.4t

Waga

Wersje silnika
100 - 105 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)
120 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Waga pojazdu e  (masa własna) (kg) 1505 1505

Ładunek wraz z kierowcą (kg) 1005 1005

DMC (kg) 2510 2510

Maksymalna masa ciągniona (kg) 1300 1300

Zużycie paliwa - Emisja CO2

Wersje silnika
100 - 105 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)
120 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Paliwo diesel diesel

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6.0 - 6.5 6.0 - 6.5

Emisje CO2 (g/km) 157 - 169 157 - 169

t Ze złożonym fotelem pasażera i przegrodą              � Dotyczy wersji bazowej, bez wyposażenia dodatkowego

1530 911 740 1510

2125

3105

47561832



COMBI MAXIKOMBI,  KRÓTKI ROZSTAW OSI

1530 911 740 1510

1880-1927**

3105

1832 4756

Wymiary zewnętrzne (mm)
Rozstaw osi 3105

Długość 4756

Szerokość 1832

Przednia oś 1510

Tylna oś 1530

Maksymalna wysokość (niezaładowany) 1880 - 1927**

Przedni zwis 911

Tylny zwis 740

Luggage compartment (mm)  
Długość 1300

Minimum Długość 1191

Maximum Szerokość 1261

Wysokość up to rear window shelf 600

Maximum Wysokość 1250

Luggage compartment capacity (litres) 
Pojemność 1050/4000t

Waga
Wersje silnika 90 MultiJet2 100 - 105 MultiJet2 120 MultiJet2

Waga pojazdu e (masa własna) (kg) 1570 1570 1570

Ładunek wraz z kierowcą (kg) 5p + 430 5p + 430 5p + 430

DMC (kg) 2375 2375 2375

Maksymalna masa ciągniona (kg) 1300 1300 1300

 
t Ze złożonymi tylnymi siedzeniami, bez rurowej przegrody          ** Z opcją 357 belki podłużne          � Dotyczy wersji bazowej, bez wyposażenia dodatkowego          p= 75kg

Zużycie paliwa - Emisja CO2

Wersje silnika
90 MultiJet2 100 - 105 MultiJet2 120 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET) Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET) Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Paliwo diesel diesel diesel

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5.9 - 6.2 5.9 - 6.1 5.9 - 6.1

Emisje CO2 (g/km) 156 - 163 155 - 161 155 - 161

Wymiary zewnętrzne (mm)  
Rozstaw osi 2755

Długość 4406

Szerokość 1832

Przednia oś 1510

Tylna oś 1530

Maksymalna wysokość (niezaładowany) 1845 - 1895**

Przedni zwis 911

Tylny zwis 740

Luggage compartment (mm)  
Długość 950

Minimum Długość 1120

Maximum Szerokość 1195

Wysokość up to rear window shelf 600

Maximum Wysokość 1250

Luggage compartment capacity (litres) 
Pojemność 790 / 3200*

Waga

Wersje silnika 90 MultiJet2 100 - 105 MultiJet2  120 MultiJet2

Waga pojazdu e (masa własna) (kg) 1520 (1505)m 1520 (1505)m 1520 (1505)m

Ładunek wraz z kierowcą (kg) 5p + 335 (5p + 450)m 5p + 335 (5p + 450)m 5p + 335 (5p + 450)m

DMC (kg) 2230 (2330)m 2230 (2330)m 2230 (2330)m

Maksymalna masa ciągniona (kg) 1300 1300 1300

1530 911 740 1510

1845 - 1895**

2755

44061832

 
 t Ze złożonymi tylnymi siedzeniami, bez rurowej przegrody            � Dotyczy wersji bazowej, bez wyposażenia dodatkowego        m Wzmocnione zawieszenie z opcją 057    ** Z opcją 357 belki podłużne     p=75 kg

Zużycie paliwa - Emisja CO2

Wersje silnika
90 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

100 - 105 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

120 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Paliwo diesel diesel diesel

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5.8 - 6.2 5.8 - 6.1 5.8 - 6.0

Emisje CO2 (g/km) 153 - 161 152 - 160 152 - 158

Wszystkie wartości odnoszą się do homologacji N1 Wszystkie wartości odnoszą się do homologacji N1



KOMBI XL

1530 911 740 1510

2125

3105 

44061832

 
t With back seats folded down without tubular partition          � Dotyczy wersji bazowej, bez wyposażenia dodatkowego          p= 75kg

Zużycie paliwa - Emisja CO2

Wersje silnika
120 MultiJet2

Euro 6d-FINAL z SCR i Start&Stop (ECOJET)

Paliwo diesel

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6.1 - 6.3

Emisje CO2 (g/km) 161 - 164

All values are referred to N1 homologation

Wymiary zewnętrzne (mm)  
Rozstaw osi 3105

Długość 4756

Szerokość 1832

Przednia oś 1510

Tylna oś 1530

Maksymalna wysokość (niezaładowany) 2125

Przedni zwis 911

Tylny zwis 740

Przestrzeń ładunkowa (mm)  
Długość 1300

Minimum Długość 1191

Maximum Szerokość 1261

Wysokość up to rear window shelf 600

Maximum Wysokość 1495

Luggage compartment capacity (litres) 
Pojemność 1050 / 4800*

Waga
Wersje silnika 120 MultiJet2

Waga pojazdu e (masa własna) (kg) 1595

Ładunek wraz z kierowcą (kg) 5p + 425

DMC (kg) 2395

Maksymalna masa ciągniona (kg) 1300



GWARANCJA POJAZDU

Razem z nowym autem użytkowym Fiat Professional otrzymujesz 24-miesięczną gwarancję obowiązującą od dnia dostawy, bez limitu kilometrów. Gwarancja obejmuje wady 
fabryczne, które są naprawiane bezkosztowo przy wykorzystaniu części oryginalnych lub regenerowanych. Wszystkie prace w ramach gwarancji wykonują Autoryzowane Stacje 
Obsługi Fiata. Gwarancja obejmuje:
• naprawę lub wymianę wadliwych części;
• robociznę związaną z naprawą lub wymianą części;
• dostawę materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do wykonania napraw w ramach gwarancji.
W okresie obowiązywania gwarancji możesz korzystać także z pomocy drogowej.

Gwarancja na lakier
Pojazd jest objęty gwarancją na wady fabryczne lakieru przez okres 36 miesięcy od dnia dostawy. Gwarancja obejmuje całkowite lub częściowe lakierowanie pojazdu w celu usunięcia 
wady określonej zgodnie ze standardowymi warunkami producenta. 

Gwarancja antykorozyjna
Elementy konstrukcyjne nadwozia objęte są ochroną antykorozyjną, o ile korozja postępuje z wnętrza pojazdu na zewnątrz. W ramach gwarancji wykonywane są naprawy i/lub wymiana 
wszelkich oryginalnych elementów konstrukcyjnych nadwozia dotkniętych korozją. Ochrona gwarancyjna obowiązuje przez 8 lat od dnia dostawy.

Radzimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami gwarancji opisanymi w broszurze gwarancyjnej.

SPECJALNE PROGRAMY SPRZEDAŻOWE

Rozwiązania w zakresie mobilności szyte na miarę? Autonomy to program opracowany z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się, który oferuje 
specjalistyczne wersje wykończenia pojazdów osobowych, pomoc drogową oraz usługi finansowe. W ramach programu oferujemy też kompleksową pomoc w zdobyciu 
specjalnego prawa jazdy w Centrum Mobilności. 
Zadzwoń pod bezpłatny numer 800-838333, aby uzyskać wyczerpujące informacje na interesujące Cię tematy.

Pod bezpłatny numer telefonu Fiat Professional 0080034280000* możesz zadzwonić z każdego miejsca w Europie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i służymy pomocą drogową 
przez 365 dni w roku, 24 h/dobę. Kontaktując się z Obsługą Klienta, możesz także uzyskać informacje na temat naszych modeli, usług i sieci dealerskiej. Możesz też umówić 
się na jazdę próbną wybranym pojazdem. Czegokolwiek potrzebujesz, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
* Zanim zadzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego, sprawdź koszt połączenia u swojego operatora.

CIAO FIAT OBSŁUGA KLIENTA

Zatroszcz się o swojego Fiata Professional za pomocą jednego kliknięcia! Zarejestruj się na FIAT PROFESSIONAL, a otrzymasz spersonalizowane wskazówki, narzędzia 
przeznaczone specjalnie dla tego modelu i skorzystasz z wyjątkowych promocji. 
Wejdź na my.fiatprofessional.com./pl

MY FIAT PROFESSIONAL my Fiat Professional

USŁUGI WYNAJMU LEASYS

LEASYS oferuje spersonalizowane usługi wynajmu pozwalające korzystać z nowego Doblò bez konieczności jego posiadania. Najem długoterminowy to idealne rozwiązanie dla spółek 
i profesjonalistów, którzy chcą korzystać z zalet nowego auta bez konieczności ponoszenia kosztów utrzymania i ciężaru obowiązków związanych z posiadaniem pojazdu na własność. 
Najem długoterminowy oferuje szereg realnych korzyści: • Brak pierwszej wpłaty na poczet zakupu pojazdu • Brak niespodziewanych kosztów, zryczałtowana stawka określana na 
podstawie okresu obowiązywania umowy, szacowanego przebiegu i innych usług dodatkowych. Koszty rutynowych i nierutynowych napraw nie są uwzględnione • Brak ryzyka spadku 
wartości pojazdu: po zakończeniu umowy wystarczy zwrócić auto, nie musisz zaprzątać sobie głowy sprzedażą • Nie tracisz czasu, możesz poruszać się, jak chcesz.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dealerem, odwiedź stronę www.leasys.com lub zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu +48 (22) 607 49 90.
For information contact your Dealership or visit the www.leasys.com website or call the free-phone number 800334422

USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE*

Dowiedz się, jak zdobyć nowego Doblò dzięki innowacyjnym rozwiązaniom finansowym od FCA BANK. Bez względu na to, czy jesteś osobą prywatną, fachowcem prowadzącym 
działalność jednoosobową, czy przedsiębiorcą, FCA BANK oferuje najlepsze i najbardziej elastyczne instrumenty finansowe, które pomogą Ci błyskawicznie sfinansować zakup nowego 
Doblò i jeździć nim, ciesząc się wolnością. Dzięki FCA BANK możesz korzystać z usług generujących wysoką wartość dodaną, które są skrojone na miarę wszystkich Twoich potrzeb i 
wymagań. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.fcabank.pl
Bez względu na to, jak chcesz korzystać z mobilności, FCA BANK odpowiada na Twoje potrzeby, oferując pakiety usług finansowych i leasingowych oraz ekskluzywne usługi.
Raty Klasyczne Rozwiązanie finansowania ratalnego, które pozwala rozłożyć w czasie spłatę całości lub części ceny nowego auta na okres od 12 do 72 miesięcy, albo części ceny 
używanego auta na okres od 12 do 60 miesięcy.
Leasing Jeśli uprawiasz wolny zawód, jesteś samozatrudniony lub prowadzisz firmę, to rozwiązanie pozwala korzystać z samochodu bez zamrażania kapitału. Możesz samodzielnie 
zdecydować o długości trwania umowy (do 60 miesięcy) oraz o wysokości czynszu inicjalnego, a także elastycznie dobrać wartość wykupu pojazdu.
Wraz z pożyczką FCA BANK oferuje także szeroki wachlarz usług, które zabezpieczą Cię na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń: nieusuwalne oznakowanie na kluczowych elementach 
pojazdu, gwarantujące maksymalną ochronę przed kradzieżą, specjalny zakres ochrony od ognia, kradzieży i na wypadek kolizji z innymi autami, pożyczki z klauzulami ochronnymi (np. 
spłata pożyczki w przypadku utraty pracy przez pożyczkobiorcę) oraz trzy rodzaje gwarancji z różnymi zakresami ochrony, pozwalające utrzymać Twoje auto w świetnym stanie.

*  W granicach określonych w warunkach pożyczek i z uwzględnieniem wyszczególnionych wyjątków. Więcej informacji uzyskasz, dzwoniąc pod nr infolinii 199 818 203 (czynna od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00) lub na stronie www.fcabank.it.

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

MOPAR® VEHICLE PROTECTION to szereg usług opracowanych specjalnie z myślą o zagwarantowaniu wszystkim konsumentom maksymalnej przyjemności z jazdy, bez żadnych 
zmartwień i ryzyka nieoczekiwanych zdarzeń. W naszym portfolio znajduje się szeroka gama elastycznych rozwiązań w zakresie przedłużonej ochrony gwarancyjnej oraz plany serwisowe 
autoryzowane przez markę Alfa Romeo. Każdą umowę dostosujemy do wymagań konkretnego Klienta w zakresie parametrów jazdy. Proponujemy różne rozwiązania, w zależności od 
okresu obowiązywania umowy i przebiegu. Tylko dzięki “Ochronie pojazdu Mopar®" możesz mieć pewność, że wszystkie prace serwisowe będą wykonane przez wysoce wykwalifikowanych 
i wyspecjalizowanych profesjonalistów w autoryzowanych warsztatach Fiat Professional w całej Europie, z wykorzystaniem wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Wybierz umowę 
serwisową, która najlepiej spełni Twoje wymagania. 

MAKSYMALNY ZAKRES OCHRONY MAXIMUM CARE: ZERO ZMARTWIEŃ, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ
Zapewnij sobie bezpieczną podróż, wybierając przedłużoną ochronę gwarancyjną, która poza standardową 2-letnią gwarancją producenta, ważną na terenie Polski i za granicą, obejmuje 
części mechaniczne i elektryczne Twojego samochodu. To najszersza oferta gwarancyjna, która zaspokaja potrzeby każdego Klienta: nasze rozwiązania różnią się okresem trwania umowy 
i przebiegiem, a poza standardową 2-letnią gwarancją producenta oferujemy dodatkową ochronę do 200 000 km lub 3 lat.

PODSTAWOWA OCHRONA EASY CARE: SERWIS W STAŁEJ CENIE
Plan rutynowych prac serwisowych został opracowany tak, aby zagwarantować stałą cenę wszystkich potrzebnych napraw Twojego pojazdu. Dzięki temu masz pewność, że samochód 
zawsze będzie działał bez zarzutu. Do 5 lat ochrony gwarancyjnej. Oferta obejmuje różne rozwiązania, w zależności od okresu trwania umowy i przebiegu. Przedłuża okres eksploatacji 
samochodu, gwarantując planowane wykonanie rutynowych prac serwisowych, dzięki którym Twój samochód zawsze pracuje jak należy.

* Umowy w zakresie assistance w ramach Mopar® Vehicle Protection można zawierać bezpośrednio przy zakupie nowego auta i (jeśli sobie tego życzysz) mogą zostać uwzględnione w ofercie finansowej banku FCA Bank. Umowę w zakresie ochrony EASY CARE można zawrzeć 
w dowolnym momencie przed pierwszym zaplanowanym przeglądem serwisowym, podczas gdy umowę MAXIMUM CARE należy podpisać w ciągu 24 miesięcy od daty rejestracji pojazdu.


