
Ilustrace a popisy v tomto katalogu představují příklady. 
Výrobce si vyhrazuje právo v případě potřeby kdykoli provést jakékoli změny 

konstrukce nebo obchodní povahy zboží bez předchozího upozornění.
Fiat Automobiles SpA Parts & Services L.go Senatore Agnelli, 5 - 10040 Volvera (TO)

Mopar je divize náhradních dílů a servisu společností Fiat a Chrysler Groups

O R I G I N Á L N Í
P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Více péče o vaše auto

Více péče o vaše auto
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Souprava litých kol 17” 
dvojité černé paprSky 

Rozměr: 7J x 17” H2 (ET41). Celkem 4 kola 71806614. K 
montáži pneumatik 225/45 R17 a středových krytů 500L 
(71806651).

DIS. 50926885

Souprava litých kol 17” 
v šedé reflexní barvě

Rozměr: 7J x 17” H2 (ET41). Celkem 4 kola 735575405. 
K montáži pneumatik 225/45 R17 a středových krytů 
500L (71806651).

DIS. 50926886

Souprava litých kol 17” 
bílé diamantování 

Rozměr: 7J x 17” H2 (ET41). Celkem 4 kola 735575407. 
K montáži pneumatik 225/45 R17 a středových krytů 
500L (71806651).

DIS. 50927079

bezpečnoStní šrouby

DIS. 50901161

značkové čepičky ventilů fiat   

DIS. 71805100

Souprava litých kol 17” 
černé diamantování 

Rozměr: 7J x 17” H2 (ET41). Celkem 4 kola 735575406. 
K montáži pneumatik 225/45 R17 a středových krytů 
500L (71806651).

DIS. 50927092

PerSonalIzace

Souprava litých kol 17” brunex 
diamantovaných

Rozměr: 7J x 17” H2 (ET41). Celkem 4 kola 71806683. 
K montáži pneumatik 225/45 R17 a středových krytů 
500L (71806651).

DIS. 50927162
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kryty bočních zpětných zrcátek

Chromované. Určeno pro náhradu originálních krytů.

DIS. 50926890

kryty bočních zpětných zrcátek

Černé se vzorem 
Stačí připevnit na původní kryty zrcátek.

DIS. 50927035

kryty bočních zpětných zrcátek

Hliníkové se vzorem.
Stačí připevnit na původní kryty zrcátek.

DIS. 50927036

kryty bočních zpětných zrcátek

Keramické černé. Stačí připevnit na
původní kryty zrcátek.

DIS. 50926891

kryty bočních zpětných zrcátek

Hliníkové se vzorem. Stačí připevnit na původní kryty 
zrcátek.

DIS. 50927037

kryty bočních zpětných zrcátek

Bílé se vzorem. 
Stačí připevnit na původní kryty zrcátek.

DIS. 50926998

PerSonalIzace
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nálepka itálie

DIS. 50926926

tmavošedý a Stříbrný 
nalepovací pruh S logem 500 

DIS. 50927030

* bílý nalepovací pruh 
nalepovací pruh S logem 500

DIS. 50926931

* Obrázek není součástí katalogu

černý nalepovací pruh

DIS. 50927032

* Stříbrný nalepovací pruh

DIS. 50926927

* bílý nalepovací pruh

DIS. 50927031

nalepovací bleSk tmavě šedý a Stříbrný

DIS. 50927033

* nalepovací bleSk bílý a Stříbrný

DIS. 50927034

nalepovací elaStický pruh tmavě Stříbrný

DIS. 50927155

* nalepovací elaStický pruh Stříbrný

DIS. 50927154

nálepky Silueta horizontu tmavě Stříbrná

DIS. 50927198

* nálepky Silueta horizontu Stříbrná

DIS. 50927197

PerSonalIzace
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pouzdra na klíče

Sada 2 ks ve světle modré 
a pastelově bílé barvě.

DIS. 50926868

pouzdra na klíče

Sada 2 ks v béžové
a pastelově bílé barvě.

DIS. 50926869

pouzdra na klíče

Sada 2 ks v oranžové
a pastelově bílé barvě.

DIS. 50926870

pouzdro na klíče

Jedno. Bílé s barevnými tečkami.

DIS. 71806619 

pouzdra na klíče

Jedno. Černé s barevnými tečkami.

DIS. 71806620

pouzdra na klíče

Sada 2 ks ve světle zelené 
a pastelově bílé barvě.

DIS. 50927023

PerSonalIzace
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pouzdra na klíče

Sada 2 ks v červené 
a pastelově černé barvě.

DIS. 50927024

pouzdra na klíče

Sada 2 ks v tmavě zelené 
a černé barvě.

DIS. 50927025

pouzdra na klíče

Sada 2 ks v kovově červené 
a černé barvě.

DIS. 50927026

pouzdra na klíče

Sada 2 ks ve světle šedé 
a černé barvě.

DIS. 50927027

pouzdra na klíče

Sada 2 ks v tmavě šedé 
a černé barvě.

DIS. 50927028

pouzdro na klíče SwarovSki 

Jedno. V titanově šedé barvě.

DIS. 71805595 

PerSonalIzace
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nerezový pruh na kapotu

DIS. 50926892

nerezový držák regiStrační značky

DIS. 71805608

znak italSké vlajky

DIS. 50926893

krátká anténa

DIS. 71806072

Saténový pruh na kapotu

DIS. 50927156

PerSonalIzace
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Sportovní pedály

DIS. 50902239

práh

DIS. 50926867

velurové rohožky do auta  
S logem 500

Laserem řezaný lichoběžníkový tvar s logem 500 
a černým prošíváním a lemem.

DIS. 50926900

Laserem řezaný lichoběžníkový tvar s logem 500 
a hnědým prošíváním a lemem.

DIS. 71807223

* Laserem řezaný lichoběžníkový tvar s logem 500 
a stříbrným prošíváním a lemem.

DIS. 50926899

* Souprava velurových rohožek pro zadní 
Sedadla 

Sad 2 ks, pro levou a pravou stranu.

DIS. 71806583

gumové automobilové rohožky 
S logem 500

DIS. 50926898

* Obrázek není součástí katalogu
PerSonalIzace
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příčné noSiče na haguSy

DIS. 50926887

noSič jízdních kol

Hliníkový.

DIS. 71805771

noSič jízdních kol

Běžná ocel.

DIS. 71805770

* Obrázek není součástí katalogu

360l Střešní noSič

Střešní nosič ze světle šedého ttermoplastu 
s otevíráním na obě strany. 
S bezpečnostním zámkem a logem Fiat vzadu 
Rozměry: 160x80x40 cm. Objem: 360 l.

DIS. 71805131

* 490 l Střešní noSič

Střešní nosič z tmavě šedého termoplastu 
s otevíráním na obě strany. 
S bezpečnostním zámkem a logem Fiat vzadu. 
Rozměry: 195x80x40 cm. Objem: 490 l.

DIS. 71805134

VybaVení
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noSič na windSurfingové prkno

DIS. 50900822

* noSič kajaků

DIS. 71805326

noSič lyží

* Pro 3 páry lyží nebo 2 snowboardy.

DIS. 71803100

Pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy.

DIS. 71803106

* Obrázek není součástí katalogu

VybaVení

noSič jízdních kol S úchytem na tažné 
zařízení 

DIS. 50902782

odnímatelné tažné zařízení 

Bez propojení.

DIS. 50926889

* odnímatelný noSič 

Pro trekkingovou verzi.

DIS. 50927061

* fixní tažné zařízení 

Bez propojení.

DIS. 50926888

* 13pinová propojka pro tažné zařízení

DIS. 50926901

* 7/13pinový adaptér pro připojení tažného 
zařízení

DIS. 5090348 

Tažná zařízení jsou dostupná pro všechny verze 
s výjimkou CNG a GPL.
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Sítě na zavazadla

Skládá se ze sítí pro 2 úrovně zavazadlového prostoru 
a ze sítě na tašky.

DIS. 71806601

Síť na zavazadla 
dno zavazadlového proStoru, 1. úroveň A  

DIS. 50926908

Síť na zavazadla 
2. úroveň B  zavazadlového proStoru

DIS. 71806600

Síť na tašky C

DIS. 50926909

* ochranná Síť pro pSy

DIS. 50926907

SyStém pro uSpořádání nákladu 

Skládá se z podložky, 
2 lišt a nastavovatelné zábrany.

DIS. 71806609

adaptéry pro Soupravu A  

DIS. 71805893

zábrany B

DIS. 71805895

úložný box C

DIS. 71805894

zabezpečovací páSka D

DIS. 71805896

 

C

C

A

A

B

C

AA

AA

D

D

B

B

VybaVení

Nedostupné pro verzi Living.
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taška na makeup

Černá.

DIS. 50906932

kožená taška na makeup

V bílé kůži a se stříbrným logem 500.

DIS. 50906931 

oSvěžovač vzduchu

DIS. 50902244

náplň do oSvěžovače vzduchu

Souprava 2 modrých ozdob.

DIS. 50902266 

přikrývka na zadní Sedadla

DIS. 51930794

* Obrázek není součástí katalogu

lavazza 500l expreSSo experience

Přímo pro Fiat 500L s možností 6wx. V boxu: 
Přístroj Lavazza Expresso a 16 kávových kapslí.

DIS. 71806684

UžItkoVá VýbaVa

Souprava 2 zelených ozdob.

DIS. 50902267

Souprava 2 oranžových ozdob.

DIS. 50902268

vzorované dno zavazadlového proStoru

Nedostupné pro verzi Living.

DIS. 50926906

* ochrana prahu

DIS. 50926623

* přehoz na auto pro verze 500l a 500l 
trekking

DIS. 50926895

* přehoz na auto verze 500l living

DIS. 50926896
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Speciální Sluneční clony na zadní okno

DIS. 71806615

* Speciální Sluneční clony 
na zadní boční okénka

Nedostupné pro verzi 500L Living.

DIS. 71806617 

* Speciální Sluneční clona na zadní dveře

DIS. 71806616

* Obrázek není součástí katalogu

věšák na opěrku hlavy

DIS. 51930793

dětSká Sedačka junior kidfix d  

Pro děti o hmotnosti od 15 do 36 kg.

DIS. 71806570

dětSká Sedačka Scout e

Pro děti o hmotnosti od 15 do 36 kg.

DIS. 71805372

SkUPIna 0+ / 0-13 kg
0-15 měSíců

SkUPIna 01 / 0-18 kg
0-4 roky

SkUPIna 1 / 9-18 kg
9 měSíců - 4 roky

SkUPIna 23
15-36 kg/3-12 roků

71806415 Dětská sedačka BABY safe plus •
71806416 Dětská sedačka s úchytem Isofix •
71806647 Dětská sedačka Isofix G0/1 s vyztuženou kostrou •
71806650 Dětská sedačka Isofix G0/1 s vyztuženou kostrou •
71806649 Dětská sedačka Isofix G0/1 s vyztuženou kostrou •
71806570 Dětská sedačka Junior Kidfix •
71805372 Dětská sedačka Scout •
71806634 Úchyt dětské sedačky směřující čelem dozadu pro dětskou 

sedačku Isofix •

UžItkoVá VýbaVa

dětSká Sedačka baby Safe pluS A

Pro děti o hmotnosti od 0 do 13 kg. 
K montáži do úchytu 71806416.

DIS. 71806415  

dodatečná opěrka hlavy pro děti 
Sedačka iSofix c

DIS. 71806648   

* úchyt iSofix čelem dozadu
dětSká Sedačka

 
DIS. 71806634 

dětSká Sedačka iSofix g0/1S 
S vyztuženou koStrou B  

Pro děti o hmotnosti od 0 do 18 kg
K instalaci na specifický typ úchytu.

DIS. 71806647    (střední a jižní část Evropské unie)

DIS. 71806650    (východní část Evropské unie)

DIS. 71806649    (severní část Evropské unie)

D

b

a

c

e
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alarm 

Modulární poplašný systém lze ovládat originálním 
dálkovým ovládáním vozidla. Chrání před vniknutím 
dveře, kryt motoru a zavazadlový prostor a zajišťuje 
volumetrickou ochranu prostoru řidiče. 
Společně s houkačkou s nezávislým napájením. 
• Plná integrace do elektronického systému vozidla  
• Rychlá instalace 
• 3letá záruka   

DIS. 50926872

držák ipod a iphone

DIS. 50901703

parkovací Senzory

Zadní senzory, nainstalované v náraznících, informují 
řidiče, když se vůz během parkovacích manévrů dostane 
příliš blízko k nějaké překážce.   
• 0Ochrana vnějších částí vozu
• Maximální bezpečnost jízdy
• 3letá záruka

DIS. 71803466

propojovací kabel pro ipod a iphone

Navíjecí kabel, který umožňuje připojit zařízení iPod, 
iPhone nebo iPad do portu Blue&Me ™ USB ve voze 
Fiat.

DIS. 71803812

parrot mki9100

Parrot MKi9100 je bezdrátový systém Bluetooth, 
jenž spojuje nejmodernější funkce pro telefonování 
s možnostmi zařízení iPhone a iPod. Dodáváno se 
speciálním kabelem a displejem, který umožňuje propojit 
systém se všemi zdroji hudebních nahrávek.

DIS. 71806339

* Obrázek není součástí katalogu
Informace a zábaVa/elektronIka

tomtom® go 500l

Kompatibilní pouze s nabídkou 6EN. Dotyková obrazovka 
Fluid Touch. Hlasové povely a ovládání. Volání pomocí 
handsfree. Pokrytí mapami pro 45 zemí. Služby Live 
(doprava, počasí, radary a lokální vyhledávání TomTom).

DIS. 71806584

úchyt S příSavkou a napájecím kabelem 
pro tomtom® go 500l

DIS. 71806253

* náhradní úchyt 
pro tomtom® go 500l

DIS. 50926347

Sada žárovek

DIS. 50926897

* bezpečnoStní Souprava

Obsahuje: jeden pár rukavic, reflexní vestu, výstražný 
trojúhelník a soupravu žárovek.

DIS. 71806611

* Souprava pro opravy laku

DIS. 7180660

péče o vůz

Souprava obsahuje: houbu, syntetický hadřík na 
čištění, šampon na čištění kol, odstraňovač zápachu, 
koncentrovaný šampon na umývání auta a lesk.

DIS. 71806658

* telematický box
doStupné pouze pro italSký trh

DIS. 50927093


