
C E N N I K

P A N D A



FI
A

T 
PA

N
D

A
 M

Y
22

SILNIK BENZYNOWY PANDA CITY LIFE
CITY 

CROSS
(RED) CROSS GARMIN

1.2 69 KM LPG –
62 600 zł 

626 zł /
 63 200 zł

– – – –

1.0 70 KM Hybrid 56 600 zł
59 600 zł 

596 zł /
 60 200 zł

59 600 zł 
596 zł /

 60 200 zł
67 600 zł 

676 zł /
 68 200 zł

68 200 zł 
682 zł /

 68 800 zł 
72 500 zł 

725 zł /
 73 200 zł 

CENNIK

Cennik przedstawia przykładowe raty miesięczne w kredycie balonowym Niska Rata obliczone dla podanych cen promocyjnych pojazdów. 

Poza miesięczną ratą wymagana jest wpłata własna. Ostatnia rata balonowa jest wyższa niż pozostałe raty miesięczne.

Nowe samochody osobowe marki Fiat zakupione w autoryzowanych salonach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów, przy czym dla samochodów 
Fiat Tipo serii 2 gwarancja na usterki elektryczne i mechaniczne jest przedłużona na okres 5-letni, z limitem przebiegu 120 tys. km (gwarancja Maximum Care). Pierwsze 2 lata gwarancji 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 z VAT. Ceny zawierają 
podatek akcyzowy i uwzględniają aktualnie obowiązujące rabaty. 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 i są to ceny orientacyjne wyliczone dla pojazdów wyprodukowanych. Do podanych cen doliczana będzie opłata transportowa 
o wysokości 500 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 ceny pojazdu ani też 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.

Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla Kredytu Niska Rata: wpłata własna: 35.020,00zł, okres kredytu: 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat: 
1.215,98 zł; ostatnia rata balonowa: 41.200,16zł; stopa procentowa stała: 11,49 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,70 %, całkowita kwota kredytu: 71.910,48zł (bez 
kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu: 30.371,22zł (w tym opłata przygotowawcza: 1.359,60zł, odsetki: 26.440,74zł, obowiązkowe ubezpieczenie GAP Index 10%: 2.570,88zł), 
całkowita kwota do zapłaty: 98.351,22zł. Roczny limit km: 20 000. Dla tego produktu obowiązkowe jest zawarcie umowy ubezpieczenia AC oraz Bezpieczny Kredyt lub GAP a także zawarcie 
umowy odkupu przez dealera. Przedstawione parametry nie uwzględniają ubezpieczenia AC. Wyliczenie na dzień 16.05.2022 r. Akcja jest ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi 
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. 
Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy 
FCA oraz na www.fcabank.pl.



Pierwsza wpłata Długość finansowania Wartość końcowa auta - 
rata balonowa

FCA Bank i Leasys wspierają możliwość zakupu Fiata Panda dzięki szerokiej ofercie finansowej dopasowanej do każdego z klientów salonów Fiat.

Nowy Fiat Panda jest jeszcze bardziej dostępny dla Klientów dzięki wielu rozwiązaniom w zakresie finansowania. Poniżej znajdziesz dwa 

przykładowe produkty finansowe, dzięki którym skorzystasz z wielu zalet dobrze wyposażonego samochodu ponosząc niskie miesięczne 

koszty - ratę kredytu lub wynajmu.
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Kredyt Niska Rata Smart Renting
Kredyt Niska Rata jest nową formą kredytu balonowego, 

z którego skorzystać mogą zarówno konsumenci, 

IDG oraz przedsiębiorcy.

Dzięki zastosowaniu raty balonowej, Kredyt Niska Rata 

skierowany jest głównie do klientów ceniących sobie niskie 

miesięczne obciążenie finansowe oraz zdecydowanych na częstą 

wymianę samochodu na nowszą wersję lub lepszej klasy.

Kredyt Niska Rata to taka forma finansowania - w której 

klient ma 3 możliwości zakończenia umowy:

- możliwość spłaty raty balonowej i pozostawienia samochodu, 

- możliwość oddania samochodu do dealera i wybór nowego,  

- rozłożenie raty końcowej na raty miesięczne.

Smart Renting to nowa formuła wynajmu długoterminowego 

dla osób prowadzących indywidualną działalność 

gospodarczą.

Dzięki Smart Renting znasz cenę sprzedaży pojazdu po 

wygaśnięciu umowy najmu już przy jej zawieraniu i masz 

możliwość pierwokupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Smart Renting to taka forma finansowania - w której klient 

ma 3 możliwości zakończenia umowy: 

- przejęcie samochodu na własność, 

- wybór nowego samochodu, 

- zwrot samochodu do Leasys.

Umowa od 24 do 48 miesięcy Umowa od 12 do 60 miesięcy

Bezpieczna gwarancja odkupu samochodu przez dealera
Gwarancja odkupu po stronie Leasys z możliwością 

pierwokupu przez Klienta

Możliwość wymiany samochodu na nowy już po 2 latach Możliwość wymiany samochodu na nowy już po roku

Rynkowa wartość końcowa - nawet 57%
Klient ma możliwość poznania wysokości odkupu 

samochodu w dniu zawarcia umowy

Niższa miesięczna rata – możliwość zarządzania finansami
Niższy miesięczny czynsz wynajmu – możliwość 

zarządzania finansami

Finansowanie ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt lub/i GAP

Samochód zastępczy i Assistance zawarte w racie. 

Możliwość rozszerzenia pakietu o ubezpieczenie OC oraz 

inne usługi i serwisy

Pierwsza wpłata już od 0% Pierwszy czynsz już od 0%

Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu Możliwość zakupu lepiej wyposażonego samochodu

Standardowe finansowanie
Kredyt Niska Rata
Kredytodawca: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce. Przykład reprezentatywny dla Kredytu Niska Rata: wpłata własna: 35.020,00zł, okres kredytu: 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat: 1.215,98 zł; ostatnia 
rata balonowa: 41.200,16zł; stopa procentowa stała: 11,49 %, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 13,70 %, całkowita kwota kredytu: 71.910,48zł (bez kredytowanych kosztów), całkowity 
koszt kredytu: 30.371,22zł (w tym opłata przygotowawcza: 1.359,60zł, odsetki: 26.440,74zł, obowiązkowe ubezpieczenie GAP Index 10%: 2.570,88zł), całkowita kwota do zapłaty: 98.351,22zł. Roczny 
limit km: 20 000. Dla tego produktu obowiązkowe jest zawarcie umowy ubezpieczenia AC oraz Bezpieczny Kredyt lub GAP a także zawarcie umowy odkupu przez dealera. Przedstawione parametry nie 
uwzględniają ubezpieczenia AC. Wyliczenie na dzień 16.05.2022 r. Akcja jest ograniczona w czasie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie 
informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego 
kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy FCA oraz na www.fcabank.pl.



Zestaw (Fiat)RED Kit:
• fi ltr kabinowy nasączony specjalną biobójczą substancją
• tapicerka foteli, kierownica oraz bagażnik pokryte powłoką antybakteryjną

Dedykowane elementy stylu nadwozia:
Czerwone obudowy lusterek, logo na dekielkach felg oraz logo (RED) 
na słupkach B, a także światła do jazdy dziennej LED 
i światła przeciwmgielne w standardzie.

Dedykowana tapicerka w kolorze czarnym z włóknami Seaqual®, monogramem FIAT 
i czerwonymi przeszyciami. Deska rozdzielcza w kolorze czarnym oraz dedykowane 
dywaniki podłogowe (RED).

Zestaw powitalny:
•  czerwona obudowa 

kluczyka z logo (Panda)RED

•  dedykowany dozownik 
na żel antybakteryjny

SERIA SPECJALNA (RED)

STYL / WNĘTRZE
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Bezpieczeństwo
NR 

OPCJI
PANDA CITY LIFE

CITY 
CROSS

(RED) CROSS GARMIN

2 zagłówki tylne 182 0 zł 0 zł 0 zł

ESP (system stabilizacji toru jazdy) + ASR + Hill Holder 392

Poduszka powietrzna kierowcy 500

Poduszka powietrzna pasażera 502

Poduszki powietrzne boczne z przodu 505 – – – – 1 400 zł –

Poduszki powietrzne kurtynowe 614

Sygnał niezapięcia pasów bezpieczeństwa XCP

System kontroli ciśnienia opon TPMS 7B2

Światła przeciwmgłowe 097 600 –

Komfort / funkcjonalność
Czujnik deszczu 2R4 – – – – –

Czujnik temperatury zewnętrznej 5BY

Czujnik zmierzchu 2R3 – – – – –

Elektryczne wspomaganie kierownicy Dualdrive™ z trybem City 112

Elektrycznie sterowane szyby przednie 028

Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte materiałem 

soft touch
320 – – – – –

Kierownica z regulacją wysokości 011

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa 140 – – –

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciw pyłkowym 025 – – –

Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem 4M6

Oświetlenie przestrzeni bagażowej 68U

Podwyższony centralny tunel między fotelami przednimi 465 – 500 zł 500 zł – 500 zł 500 zł

Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku 008

System Start&Stop 5DE

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

 wyposażenie standardowe; – opcja niedostępna;
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Nadwozie i styl
NR 

OPCJI
PANDA CITY LIFE

CITY 
CROSS

(RED) CROSS GARMIN

Badge Hybrid 0L6 * / –

Dywaniki 9G7 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Elementy designu Garmin 5J0 – – – – –

Elementy designu wnętrza Garmin 4N5 – – – – –

Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym 4YD – – – – –

Obudowy lusterek bocznych w kolorze czerwonym – – – – –

Obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia 5J8 – – –

Relingi dachowe 357 – –

Zderzaki w kolorze nadwozia 876

Audio / Telematyka
Gniazdko zasilające 12V 823

Kierownica z przyciskami do sterowania radiem 5BH – – –

Preinstalacja do montażu radia 

(okablowanie. Antena, 2 głośniki z przodu)
072 – – – –

Radio z ekranem 5”, systemem Bluetooth®, DAB i portem USB 2PX – – – – –

Radio z ekranem dotykowym 7”, systemem Bluetooth®, DAB, 

kompatybilne z Android Auto™ i Apple CarPlay
1SB – – –

Felgi i opony
Felgi stalowe stylizowane 15" 1M0 – – – – –

Felgi stalowe stylizowane 15" 1M5 – – – – –

Felgi stalowe stylizowane 15" 1M8 – – – –

Felgi stalowe stylizowane 15” z pomarańczowymi detalami 1ME – – – – –

Felgi stalowe z kołpakami 14" 0R4 – – – – –

Koło zapasowe dojazdowe 803 – 1 200 zł* / – 1 200 zł 1 200 zł 1 200 zł 1 200 zł

Zestaw naprawczy Fix&Go 499 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

 wyposażenie standardowe; – opcja niedostępna; * dla wersji 1.0 70 KM Hybrid

Felgi stalowe 14”

z kołpakami

0R4

Felgi stalowe stylizowane 

15” City Cross

1M8

Felgi stalowe stylizowane 

15” Street

1M0

Felgi stalowestylizowane 

15” Cross

1M5
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PAKIETY

 wyposażenie standardowe; – opcja niedostępna; * dla wersji 1.0 70 KM Hybrid

NR 
OPCJI

PANDA CITY LIFE
CITY 

CROSS
(RED) CROSS GARMIN

Pakiet Bezpieczeństwo
505 - Poduszki powietrzne przednie boczne

6DC - System City Brake Control 

26O – 1 800 zł 1 800 zł 1 800 zł – 1 800 zł

Pakiet Flex
195 - Dzielone oparcie tylnej kanapy w stosunku 60/40

273 -  Wersja 5-miejscowa (3 pasy bezpieczeństwa + 

3 zagłówki z tyłu)

626 - Regulacja wysokości fotela kierowcy 

3X9 – 1000 zł* / – 1 000 zł – 1 000 zł 1 000 zł

Pakiet Flex Light
965 - Składane oparcie tylnej kanapy w całości

273 -  Wersja 5-miejscowa (3 pasy bezpieczeństwa + 

3 zagłówki z tyłu)

626 - Regulacja wysokości fotela kierowcy 

3Y0 1 000 zł – – – – –

Pakiet Garmin
XH6 - Pomarańczowe haki holownicze

0MV - Wysokie relingi dachowe w kolorze czarnym matowym

070 - Przyciemniane tylne szyby

2R6 – – – – – 2 000 zł

Pakiet Radio
 2PX - Radio z ekranem 5”, systemem Bluetooth®, DAB i portem USB

5BH - Kierownica z przyciskami do sterowania radiem

3N9 1 500 zł – – – – –

Pakiet Styl Cross
1M9 - 15-calowe felgi aluminiowe 

070 - Przyciemniane tylne szyby

375 - Relingi dachowe w kolorze srebrnym

4I3 - Srebrne listwy boczne, srebrna osłona podwozia

– – – – 2 500 zł –

Pakiet Styl 
1M9 - 15-calowe felgi aluminiowe 

070 - Przyciemniane tylne szyby

1 000 zł – – – – –

Pakiet Tech
140 - Klimatyzacja automatyczna

1SB -   Radio z ekranem dotykowym 7”, systemem Bluetooth®, 

DAB, kompatybilne z Android Auto™ i Apple CarPlay

5BH - Kierownica z przyciskami do sterowania radiem

3N8 – – 2 500 zł – – –

Pakiet Wygoda
140 - Klimatyzacja automatyczna

097 - Światła przeciwmgłowe

070 - Przyciemniane tylne szyby

5BH - Kierownica z przyciskami do sterowania radiem

3N7 – 2 300 zł – – – –

Pakiet Zimowy
253 - Podgrzewana szyba przednia w miejscu wycieraczek

452 - Podgrzewane fotele przednie

6R7 – 1 400 zł 1 400 zł – 1 400 zł 1 400 zł
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Lakiery
NR 

OPCJI
PANDA CITY LIFE

CITY 
CROSS

(RED) CROSS GARMIN

Lakier metalizowany Niebieski Italia 3YS – – 2 200 zł – 2 200 zł –

Lakier metalizowany Szary Colosseo 10N 2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł 2 200 zł

Lakier metalizowany Zielony Foresta 1WX – – – – – 2 200 zł

Lakier pastelowy Biały Gelato 5CH 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł

Lakier pastelowy Czarny Cinema 5CJ 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Lakier pastelowy Czerwony Passione 1WY – – 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł –

Lakier pastelowy Szary Cemento 5CG 1 500 zł 1 500 zł – – – –

Biały Gelato Czerwony Passione Szary CementoCzarny Cinema

Szary Colosseo Zielony ForestaNiebieski Italia

Bi ł G l t

PALETA KOLORÓW

– opcja niedostępna
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DANE TECHNICZNE

SILNIK
1.0 70 KM 
HYBRID

1.0 70 KM 
HYBRID

1.2 69 KM 
LPG

WERSJA WYPOSAŻENIA PANDA CITY LIFE CITY LIFE

Liczba cylindrów 3 3 4

Pojemność (cm3) 999 999 1242

Norma ekologiczna Euro 6d-Final Euro 6d-Final Euro 6d-Final

Maksymalna moc KM (kW) przy obr./min 70 (51) / 6000 70 (51) / 6000 69 (51) / 5500

Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 92 / 3500 92 / 3500 102 / 3000

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Napęd przedni przedni przedni

Skrzynia biegów, liczba biegów 6 + wsteczny 6 + wsteczny 5 + wsteczny

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ zębatkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive™

Średnica zawracania (m) 9,3 9,3 9,3

WYMIARY

Rozstaw osi (mm) 2300 2300 2300

Rozstaw kół (mm) przód - tył 1412 / 1406 1412 / 1406 1412 / 1406

Długość (mm) 3686 3686 3686

Szerokość (mm)
1672 (bez lusterek) 

1882 (z lusterkami) 

1672 (bez lusterek)

1882 (z lusterkami)

1672 (bez lusterek)

1882 (z lusterkami)

Wysokość (mm) 1551 1605 1605

Pojemność bagażnika (l) 225 225 200

MASY – ZBIORNIK PALIWA

Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg) 1055 1055 1075

Ładowność użytkowa z kierowcą (kg)
460 (wersja 5-miejs.)

440 (wersja 4-miejs.)

460 (wersja 5-miejs.)

440 (wersja 4-miejs.)
420 (wersja 4-miejs.)

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 38 38 37 + 38 LPG

OSIĄGI

Maksymalna prędkość (km/h) 164 164 164
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Recykling: Od lat poprzez ciągłą poprawę procesów produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia i ich części używać materiałów nadających się do odzysku  
recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych 
z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów i innych czynności związanych z ich demontażem. 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 (Dz.U. nr 
25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji 
zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.fiat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow. 
Data aktualizacji 21.06.2022.     

DANE TECHNICZNE

SILNIK
1.0 70 KM 
HYBRID

1.0 70 KM 
HYBRID

WERSJA WYPOSAŻENIA CROSS CITY CROSS / (RED) / GARMIN

Liczba cylindrów 3 3

Pojemność (cm3) 999 999

Norma ekologiczna Euro 6d-Final Euro 6d-Final

Maksymalna moc KM (kW) przy obr./min 70 (51) / 6000 70 (51) / 6000

Maks. moment obrotowy Nm przy obr./min 92 / 3500 92 / 3500

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Napęd przedni przedni

Skrzynia biegów, liczba biegów 6 + wsteczny 6 + wsteczny

UKŁAD KIEROWNICZY

Typ zębatkowy z elektrycznym wspomaganiem kierownicy Dualdrive™

Średnica zawracania (m) 9,3 9,3

WYMIARY

Rozstaw osi (mm) 2300 2300

Rozstaw kół (mm) przód - tył 1412/1406 1412/1406

Długość (mm) 3705 3705

Szerokość (mm)
1662 (bez lusterek)

1882 (z lusterkami)

1662 (bez lusterek)

1882 (z lusterkami)

Wysokość (mm)

1580 (bez relingów)

1614 (niskie relingi)

1647 (wysokie relingi)

1614 (niskie relingi) 

1647 (wysokie relingi)

Pojemność bagażnika (l) 225 225

MASY – ZBIORNIK PALIWA

Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg) 1055 1055

Ładowność użytkowa z kierowcą (kg)
460 (wersja 5-miejs.)

440 (wersja 4-miejs.)

460 (wersja 5-miejs.)

440 (wersja 4-miejs.)

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 38 38

OSIĄGI

Maksymalna prędkość (km/h) 155 155
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LIMIT KILOMETRÓW

WARIANT 30 000 45 000 60 000 75 000 80 000 90 000 120 000 150 000 160 000 200 000

do 3 lat 
silnik benzynowy

1 890 zł 5 090 zł 6 790 zł

do 3 lat 
silnik hybrydowy

2 390 zł 5 290 zł 7 090 zł

do 4 lat 
silnik benzynowy

3 390 zł 6 790 zł 8 490 zł

do 4 lat 
silnik hybrydowy

3 590 zł 7 090 zł 8 890 zł

do 5 lat 
silnik benzynowy

3 590 zł 8 490 zł 9 790 zł

do 5 lat 
silnik hybrydowy

4 140 zł 8 890 zł 9 990 zł

Pakiety zapewniają obsługę serwisową pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta, w wybranym wariancie czasowym z określonym limitem przebiegu. 

Pakiet obejmuje wskazane jako obowiązkowe w harmonogramie serwisowym podanym w Instrukcji Obsługi, wszystkie czynności, kontrole i wymiany 

w zakresie przeglądów i obsług okresowych oraz części, oleje i płyny eksploatacyjne konieczne do tych wymian. Z pakietu można korzystać w dowolnym 

Autoryzowanym Serwisie FIAT w Polsce, a profesjonalna obsługa i wysoka jakość napraw, także poza pakietowych, gwarantują utrzymanie pojazdu 

w prawidłowym, wysokim stanie technicznym i spokojną jego eksploatację w długim okresie.

Do wyboru są poniższe warianty pakietu EASY CARE, zależne od okresu i granicznego przebiegu  pojazdu (co nastąpi pierwsze):

• do 2 lat i do 30 000 lub do 60 000 km lub do 80 000 km,

• do 3 lat i do 45 000 lub do 90 000 km lub do 120 000 km,

• do 4 lat i do 60 000 lub do 120 000 km lub do 160 000 km,

• do 5 lat i do 75 000 lub do 150 000 km lub do 200 000 km.

PAKIETY SERWISOWE EASY CARE

Ceny dla aut nowych na dz. 17.06.2022 - mogą ulec zmianie

0,99%

LEASING

50/50

1/ROK

KREDYT NISKA RATA
• ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
• MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA Z UPUSTAMI PRODUCENTA
• ELASTYCZNY OKRES FINANSOWANIA
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
•  3 OPCJE ZAKOŃCZENIA UMOWY: (SPŁATA RATY BALONOWEJ, 

REFINANSOWANIE RATY BALONOWEJ ZWROT POJAZDU)
•  RRSO: 10,40%

LEASING
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• NISKIE RATY LEASINGOWE
• ATRAKCYJNY CAŁKOWITY KOSZT LEASINGU
• UPROSZCZONE PROCEDURY PRZYZNANIA LEASINGU
•  MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI SAMOCHODU NA LOKALNYCH NUMERACH 

TABLIC W WIELU ODDZIAŁACH LEASYS
• BRAK ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US

KREDYT 50/50
• WPŁATA WŁASNA - 50%
• JEDNORAZOWA SPŁATA KREDYTU PO 12 MIESIĄCACH
 LUB
• SPŁATA W KOLEJNYCH 48 MIESIĘCZNYCH RATACH
•  RRSO: 8,70%

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY
• BRAK KONIECZNOŚCI WNIESIENIA WPŁATY WŁASNEJ
• ATRAKCYJNY CZYNSZ MIESIĘCZNY
• UBEZPIECZENIE OC W RACIE
•  MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA OFERTY O WIELE DODATKOWYCH OPCJI, 

NP.: DODATKOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA, SERWIS, OPONY

KREDYT RAZ W ROKU
• MINIMALNA WPŁATA WŁASNA OD 20%
• OKRES KREDYTU 24-48 MIESIĘCY
• RATY PŁATNE CO 12 MIESIĘCY
•  RRSO: 6,90%

UBEZPIECZENIA
• UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU/LEASINGU
• UBEZPIECZENIE STRATY FINANSOWEJ GAP
• ATRAKCYJNE PAKIETY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
•  MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA UBEZPIECZENIA W RAMACH OFERTY 

KREDYTOWEJ/LEASINGOWEJ

FI
A

T 
PA

N
D

A
 M

Y
21



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FFFE5B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027005B005000720065007300730020005100750061006C006900740079002800310029005D0027005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002000700072007A0065007A006E00610063007A006F006E00790063006800200064006F002000770079006400720075006B00F30077002000770020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F005B01630069002E002000200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F007C016E00610020006F007400770069006500720061000701200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B005700790073006F006B006100200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F005B0107015D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


