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PŘÍSLUŠENST VÍ

TALENTO
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MOPAR® JE ZNAČKOU SPOLEČNOSTI FIAT 
CHRYSLER AUTOMOBILES, KTERÁ SVÝM 
ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU  
ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
JEDNOTLIVÉ MODELY.

Náš výběr originálního příslušenství byl 
sestaven tak, aby pomohl přizpůsobit Talento 
vašim konkrétním potřebám. V naší nabídce 
najdete vše od dělicích mříží až po sítě 
zajišťující náklad. Můžete tak bez obav 
pokračovat v tom, co umíte nejlépe.

TALENTO COMBI/PANORAMA

TALENTO VAN

TALENTO CREW CAB
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Opravdový profesionál odvádí nejen skvělou 
práci, ale i dobře vypadá. Nechte se ohromit 
originálním příslušenstvím navrženým 
speciálně pro INTERIÉR a EXTERIÉR vašeho 
vozu TALENTO.

VYPADAT DOBŘE  
I PŘI TĚŽKÉ PRÁCI  

V Z H L E D
DŮMYSLNÝ
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Opravdový profesionál věnuje pozornost 
detailům. Dejte najevo, že berete svou práci 
vážně. Vyberte si originální příslušenství, 
které zdůrazňuje robustní základ vašeho 
TALENTA.

PRVKY EXTERIÉRU

CHROMOVANÉ KRYTY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

Chromované kryty z pevného, odolného 
materiálu dodají vašemu Talentu jedinečný 
vzhled.

71807814  - Sada 2 kusů. 



0707

OKENNÍ DEFLEKTORY

Chraňte se před deštěm a nečistotami. 
Navíc máte možnost ventilace i v náročných 
klimatických podmínkách.

71807807  - Sada 2 kusů. 

BOČNÍ NÁŠLAPNÉ PRAHY

Okouzlíte fantastickým vzhledem, a navíc 
se vám bude snáze nastupovat a vystupovat. 
Boční prahy navíc poskytují ochranu před 
poškozením nebo škrábanci.

71807815  - Boční nášlapný práh*  
- Levý L1 (krátký rozvor)

71807816 - Boční nášlapný práh*  
- Pravý L1 (krátký rozvor)

71807817 - Boční nášlapný práh*  
- Levý L2 (dlouhý rozvor)

71807818 - Boční nášlapný práh*  
- Pravý L2 (dlouhý rozvor)

*Z oceli. Dodáváno jako jeden kus.
Montuje se společně levá i pravá strana. 
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INTERIÉR

POTAHY SEDADEL*

Vyberte si z ohromné nabídky potahů 
sedadel, které Mopar navrhl tak, abyste se 
ve svém voze cítili co nejlépe.

71807790  - Prémiové potahy sedadel  
- Přední. Sedadlo řidiče a dodávkové 
sedadlo spolujezdce 1/1 se 3 opěrkami 
hlavy.  

71807789 - Prémiové potahy sedadel  
- Přední. 2 přední sedadla. 

71807791 - Prémiové potahy sedadel  
- Přední. Sedadlo řidiče a sedadlo 
spolujezdce s úložným prostorem v sedáku 
a držákem na tablet („mobilní kancelář“)  
se 2 opěrkami hlavy. 

71807782  - Potahy sedadel - Přední.
2 přední sedadla. 

71807784 - Potahy sedadel - Přední.
Sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce  
s úložným prostorem v sedáku a držákem 
na tablet (“mobilní kancelář”)  
se 2 opěrkami hlavy. 

*Nekompatibilní se sedadly s bočními airbagy.
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71807787  - Potahy sedadel  
- Druhá řada sedadel. 
Sklopná opěradla 2/3 a 1/3. 

71807788 - Potahy sedadel  
- Třetí řada sedadel. 

71807785  - Potahy sedadel - Přední.
Sedadlo řidiče a sedadlo spolujezdce 
se 3 opěrkami hlavy.  

71807783 - Potahy sedadel - Přední.
Sedadlo řidiče a dodávkové sedadlo 
spolujezdce se 3 opěrkami hlavy. 

71807786 - Potahy sedadel - Přední.

Sedadlo řidiče a 2místné sedadlo 
spolujezdce se 3 opěrkami hlavy. 
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71807804  - Prémiové koberečky  
- Druhá řada sedadel.  
Pro verzi bez klimatizace. 

71807923 - Prémiové koberečky  
- Druhá řada sedadel.  
Pro verzi s klimatizací. 

71807935 - Prémiové koberečky  
- Druhá řada sedadel. 

INTERIÉR

KOBEREČKY

Stylové textilní koberečky Mopar jsou 
skvělým doplňkem v interiéru Talenta  
a poskytují dokonalou ochranu.

71807803  - Prémiové koberečky  
- První řada sedadel. Sada 2 kusů.  
Pro verzi s levostranným řízením.  

71807801- Koberečky  
- První řada sedadel. Sada 2 kusů.  
Pro verzi s levostranným řízením.  
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71807805  - Prémiové koberečky  
- Třetí řada sedadel. 

 

GUMOVÉ KOBEREČKY

Pokud hledáte maximální ochranu pro vaši 
podlahu, praktické gumové koberečky do 
každého počasí zadrží vodu i bláto.

71807798  - Gumové koberečky  
- První řada sedadel. Sada 2 kusů.  
Pro verzi s levostranným řízením
 

71807799 - Gumové koberečky  
- Druhá řada sedadel.

 

71807800 - Gumové koberečky  
- Třetí řada sedadel.
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DRŽÁK SMARTPHONU A TABLETU

Mějte svůj smartphone nebo tablet umístěný 
tak, aby nic nebránilo vašemu řízení.

71807893  - Držák smartphonu na palubní 
desku. Pro všechny verze rádia. 

71807894 - Držák smartphonu na palubní 
desku. Pro všechny verze rádia. 

71807821 - Držák smartphonu.
Pro všechny verze smartphonů. 
Mini univerzální držák s upevněním  
přísavkou. V černé barvě.  

71807820  - Držák tabletu - vysouvatelný,  

na palubní desku. Pouze pro rádia 1DIN.  
 

71807892 - Držák tabletu na opěru hlavy.
Pro 7”- 10” tablety. 

INTERIÉR
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KUŘÁCKÁ SADA

71807806  - Kuřácká sada.
Sada popelníku a zapalovače. 

SLUNEČNÍ CLONY

 71807809  - Sluneční clony pro boční okna L1 (krátký rozvor).

71807811   -  Sluneční clony pro otevíratelná boční okna. Druhá řada sedadel.

71807812   - Sluneční clony pro neotevíratelná boční okna. Druhá řada sedadel.

71807808  - Sluneční clony pro křídlové dveře.

71807810  - Sluneční clony pro boční okna L2 (dlouhý rozvor).

71807813  - Sluneční clony pro zadní výklopné dveře. 
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I  nejtalentovanější lidé potřebují správné 
nástroje. To je důvod, proč je řada 
originálního příslušenství Mopar natolik 
široká a všestranná.

VYHOVUJE VŠEM 
VAŠIM POTŘEBÁM

VŠESTRANNOST
DŮMYSLNÁ
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Každý specialista potřebuje pro svoji práci 
jiné nástroje. Originální příslušenství Mopar 
zajistí, aby bylo vaše TALENTO vybaveno 
přesně dle vašich potřeb.

OCHRANNÉ OKENNÍ MŘÍŽKY

Tyto ochranné mřížky byly navrženy 
speciálně pro vaše Talento, aby chránily 
převážené zboží a současně zachovaly 
výhled dozadu. Jsou vyrobeny z oceli  
a připevněné pomocí nýtů.

71807741  - Ochranná okenní mřížka,
pro zadní výklopné dveře.

71807742 - Ochranná okenní mřížka,
pro zadní křídlové dveře. 

FUNKČNOST
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71807744  - Ochranná okenní mřížka,

pro levé boční posuvné dveře.

71807743 - Ochranná okenní mřížka,
pro pravé boční posuvné dveře.  
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FUNKČNOST

DŘEVĚNÉ PODLAHY, BOČNÍ PANELY 
A KRYTY PODBĚHŮ KOL

Chraňte podlahu dodávky před poškozením, které může nastat při přepravě zboží. Mopar 
vám nabízí řadu řešení: dřevěné kryty podběhů, dřevěné podlahy a dřevěné boční panely. 
Kromě toho si můžete vybrat různé úrovně ochrany, jako jsou vysoká zátěž, standardní 
zátěž a protiskluzové podlahy.

* Pro posuvné dveře bez podlahového háku.
L1 - krátký rozvor
L2 - dlouhý rozvor

Levé boční 
posuvné dveře

Pravé boční 
posuvné dveře

Dvoje boční 
posuvné dveře

DŘEVĚNÉ PODLAHY  Standardní zátěž L1 71807774 71807772 71807776
L2 71807775 71807773 71807777

Vysoká zátěž L1 71807747 71807746 71807750
L2 71807749 71807748 71807751

Vysoká zátěž 
Protiskluzová podlaha

L1 71807756* 71807752* 71807754*
L2 71807757* 71807753* 71807755*

DŘEVĚNÉ BOČNÍ PANELY  Standardní zátěž L1 71807768 71807766 71807770
L2 71807769 71807767 71807771

Vysoká zátěž L1 71807759 71807758 71807763
L2 71807761 71807760 71807762

DŘEVĚNÉ KRYTY PODBĚHŮ KOL 
Standardní zátěž L1 71807764

L2 71807765
Vysoká zátěž L1/ L2 71807745
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FUNKČNOST

DĚLICÍ MŘÍŽ A PŘEPÁŽKA

Pomáhá udržovat naložené zboží a zvířata  
v bezpečí. Mříž z nerezové oceli byla 
zkonstrována tak, aby neovlivnila výhled 
dozadu a aby dokonale ladila s interiérem 
Talenta.  

71807779  - Dělicí mříž a přepážka.
Z nerezové oceli. Chrání pasažéry  
a odděluje zavazadlový prostor. 
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71807778  - Dělicí mříž.
Z nerezové oceli. Chrání pasažéry před 
zbožím naloženým v zavazadlovém 
prostoru. 

SÍTĚ NA ZAVAZADLA

Tato pružná síť je nejvýhodnějším řešením 
pro zadržení lehkých předmětů 
v nákladovém prostoru. Zabraňuje nákladu 
v  posouvání během transportu a  brání 
poškození jak nákladu, tak vozu.

71807781  - Podlahová síť na zavazadla
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PÉČE O VŮZ

KRYT VSTUPU DO NÁKLADOVÉHO PROSTORU

Poskytuje vozu Talento maximální ochranu 
při vstupu do nákladového prostoru. Zajistí, 
že při nakládání a vykládání nedojde  
k žádnému poškození.

71807819  - Kryt vstupu do nákladového 
prostoru. Z nerezové oceli. 
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INTERIÉROVÝ STŘEŠNÍ NOSIČ

Udržujte pořádek a chraňte svůj nákladový 
prostor před poškrábáním a  potřísněním 
s  tímto chytrým interiérovým střešním 
nosičem. Bezpečně naložte výrobky dovnitř 
a  využijte běžně nevyužitý prostor pod 
střechou vozu.

71807740  - Interiérový střešní nosič L1 
(krátký rozvor). Pro bezpečný náklad 
dlouhých předmětů pod střechu.  
Pracovní šířka: 69 cm.
Pracovní výška: 25 cm.
Maximální zatížení: 13 kg. 

SADA LED OSVĚTLENÍ

71807739  - Sada LED osvětlení.  
Skládá se ze 2 dodávkových ramp  
a LED žárovek. Délka: 1,50 m.  
Výkon: 7,2 W / m. 
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PÉČE O VŮZ

OCHRANA NÁKLADOVÉHO PROSTORU 

Nakládání a  vykládání nikdy nebylo 
jednodušší. Toto příslušenství poskytuje 
dodatečnou ochranu pro váš nákladový 
prostor, takže si můžete být jistí, že se váš 
interiér nepoškodí.

71807780  - Ochrana nákladového 
prostoru před potřísněním. Textilní. 
Skládací a snadno skladovatelná.
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ZÁSTĚRKY

71807794  - Zadní zástěrky.
71807795 - Přední zástěrky.
Černá barva, ze zrnitého polyuretanu. 
Tloušťka: 5 mm. Sada 2 kusů. 

OCHRANA

71807792 - Ochrana křídlových dveří.
Ze zrnitého polyuretanu. Tloušťka: 4 mm.

71807793 - Ochrana klik dveří.
Pro přední a zadní dveře. Nejlepší ochrana 
klik dveří vašeho vozu proti promáčknutí 
nebo poškrábání.

71807796 - Sada krytů podběhů kol.
Přední a zadní sada. Černá barva, 
z polypropylénu. Tloušťka: 3 mm.
Zabraňuje poškození nebo promáčknutí 
laku u podběhu kol. 
 

OCHRANNÁ SADA

71807972 - Obsahuje:

71807792 - Ochrana křídlových dveří
71807793 - Ochrana klik dveří
71807796 - Sada krytů podběhů kol
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PŘEVOZ A TAHÁNÍ

STŘEŠNÍ NOSNÍKY

Vůz může být vybaven až 4 příčníky.  
Jeden příčník na každé číslo dílu.

71807839  - Hliníkový příčník H1 
(standardní střecha). Maximální nosnost  
4 příčníků: 188 kg. 

71807840 - Hliníkový příčník H2 (zvýšená 
střecha). Maximální nosnost 4 příčníků: 
138 kg.

71807837  - Ocelový příčník H1  
(standardní střecha). Maximální nosnost  
4 příčníků: 181 kg. 

71807838 - Ocelový příčník H2  
(zvýšená střecha)
Maximální nosnost 4 příčníků: 134 kg.
 

NOSIČ TRUBEK

S tímto užitečným nosičem může vaše 
Talento přepravovat neskladné dlouhé 
a tenké předměty na střeše vašeho vozu. 

71807870 - Nosič trubek na střešní příčníky.
Hliník. Délka: 3 m. Užitečné zatížení: 50 kg. 
Dvoje otvírání se zámky: efektivní ochrana 
proti krádeži. 
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OCELOVÝ ŽEBŘÍK S EPOXIDOVÝM NÁTĚREM

Pro křídlové dveře v černé barvě.

71807867 - Pro vozy H1  
(standardní střecha)

71807868 - Pro vozy H2  
(zvýšená střecha)
 

POZINKOVANÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK

Pro křídlové dveře v šedé barvě.

71807857 - Pro vozy H1  
(standardní střecha)

71807858 - Pro vozy H2  
(zvýšená střecha)
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L1 - krátký rozvor
H1 - standardní 

střecha

L1 - krátký rozvor
H2 - zvýšená střecha

L2 - dlouhý rozvor
H1 - standardní 

střecha

L2 - dlouhý rozvor
H2 - zvýšená střecha

*SYSTÉM OCELOVÉHO NOSIČE 71807841
Max. hmotnost: 150 kg

71807842
Max. hmotnost: 110 kg

71807843
Max. hmotnost: 150 kg

71807844
Max. hmotnost: 105 kg

**OCELOVÝ STŘEŠNÍ NOSIČ  
pro křídlové dveře

71807859
Max. hmotnost: 150 kg

71807860
Max. hmotnost: 110 kg

71807861
Max. hmotnost: 150 kg

71807862
Max. hmotnost: 105 kg

OCELOVÁ RAMPA  
pro křídlové dveře 71807863 71807864 71807865 71807866

*HLINÍKOVÝ SYSTÉM STŘEŠNÍHO NOSIČE 71807845
Max. hmotnost: 160 kg

71807846
Max. hmotnost: 114 kg

71807847
Max. hmotnost: 155 kg

71807848
Max. hmotnost: 114 kg

**HLINÍKOVÝ STŘEŠNÍ NOSIČ  
pro křídlové dveře a zadní výklopné dveře

71807849
Max. hmotnost: 160 kg

71807850
Max. hmotnost: 114 kg

71807851
Max. hmotnost: 155 kg

71807852
Max. hmotnost: 114 kg

HLINÍKOVÁ RAMPA  
pro křídlové dveře

71807853 71807854 71807855 71807856

PŘEVOZ A TAHÁNÍ

SYSTÉM STŘEŠNÍHO NOSIČE,  
STŘEŠNÍ NOSIČ, RAMPA

S těmito střešními nosiči máte neomezené možnosti, když dojde na transport předmětů na 
střeše vašeho vozu Talento. Na výběr máte i specifické příslušenství jako například rampy, 
které vám umožní přizpůsobit si tyto přepravní systémy podle vašich požadavků.

*Sada obsahuje střešní nosič a rampu. Střešní nosič má antikorozní úpravu. Použitelné na všech vozech s křídlovými dveřmi.
**Dodává se se zadním válcem a zarážkou nákladu.
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SPECIFICKÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ A MONTÁŽNÍ SADA

SADA KOMPLETNĚ ODNÍMATELNÉHO 
TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

6000626301 Obsahuje: tažné zařízení, montážní sadu a 7pólovou zásuvku.  
Maximální hmotnost přívěsu < 750 kg.

6000626302
Obsahuje: tažné zařízení, montážní sadu a 13pólovou zásuvku. 
Maximální hmotnost přívěsu < 750 kg.

SADA TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ  
BEZ TAŽNÉ KOULE

6000626303* Obsahuje: tažné zařízení bez tažné koule, montážní sadu  
a 7pólovou zásuvku. Maximální hmotnost přívěsu < 750 kg.

6000626304*
Obsahuje: tažné zařízení bez tažné koule, montážní sadu  
a 13pólovou zásuvku. Maximální hmotnost přívěsu < 750 kg.

SPECIFICKÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ A MONTÁŽNÍ SADA:

TAŽNÁ KOULE 71807828 2 otvory. Pro použití s montážní sadou: 71807835

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ S ČEPEM 71807829 4 otvory. Pro použití s montážní sadou: 71807834

TAŽNÉ OKO 71807830 4 otvory. Pro použití s montážní sadou: 71807835

SMÍŠENÉ TAŽNÉ OKO
71807831 2 otvory. Pro použití s montážní sadou: 71807833

71807832 4 otvory. Pro použití s montážní sadou: 71807835

ADAPTÉR 50903489 7/13pólový adaptér pro tažný systém

 

*Pro použití v kombinaci se specifickým tažným zařízením a montážní sadou.
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NOSIČ NA JÍZDNÍ KOLO

50902782 - Montáž na tažné zařízení.
 

SADA TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ BEZ TAŽNÉ KOULE

SMÍŠENÉ TAŽNÉ OKO

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ S ČEPEM TAŽNÁ KOULE

TAŽNÉ OKO



Bezpečí stojí vždy na prvním místě. 
Příslušenství Mopar bylo vyvinuto tak, aby 
zaručilo maximální ochranu a bezpečí 
během vaší práce i po ní.

32

PRACUJTE BEZPEČNĚ

BEZPEČNOST
DŮMYSLNÁ
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ALARM

Systém, který poskytuje prostorovou 
ochranu kabiny a nákladového prostoru.

71807822 - Pro vozidla s tovární  
přípravou. 

71807823 - Pro vozidla bez tovární  
přípravy.

PARKOVACÍ SENZORY

Snižte potenciální možnost nehody na 
minimum. Parkovací senzory Mopar se 
zvukovým alarmem detekují objekty před  
a za vozidlem. Sada 4 senzorů zahrnuje 
varovnou indikaci pomocí LED/zvuku  
v interiéru. Deaktivační tlačítko brání při 
aktivaci v dopravní zácpě.

71807736 - Zadní parkovací senzory.

71807737 - Přední parkovací senzory.
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71807883 - Sada uložená v brašně 
s logem Fiat obsahuje: rukavice, 
bezpečnostní vestu, baterku, výstražný 
trojúhelník a soupravu žárovek.

BEZPEČNOSTNÍ SADA

SOUPRAVA NÁHRADNÍCH ŽÁROVEK

71807884  

Díky parkovací kameře vás nepřekvapí 
překážky přímo za vozem. Kamera doplňuje 
akustické zadní parkovací senzory (pokud 
jsou namontovány). Aktivuje se při zařazení 
zpátečky. Obraz z kamery se zobrazí ve 
vnitřním zpětném zrcátku a naváděcí linie 
ukáží při couvání polohu vozu.

71807738  - Skládá se z kamery,  
vnitřního zpětného zrcátka s integrovaným 
displejem a kabeláže. 

PARKOVACÍ KAMERA



DĚTSKÉ SEDAČKY*

71803161 - Dětská sedačka Britax Romer 
Duo Plus G1. Nosnost 9 - 18 kg.

71805956 - Dětská sedačka SafeFix TT G1. 
Nosnost 9 -18 kg.

50547087 - Dětská sedačka Takata Maxi 
Plus G2/3. Nosnost 15 - 36 kg.

71806415 - Dětská sedačka Britax Baby 
Safe Plus G0. Montuje se se speciálním 
RWF podstavcem. Nosnost 0 - 13 kg.

71806416 - Podstavec RWF pro dětskou 
sedačku Britax Baby Safe Plus. Podstavec pro 
umístění proti směru jízdy. Nosnost 0 - 13 kg.

HASICÍ PŘÍSTROJ

Hasicí přístroj mějte ve voze vždy připravený. 
Pokud se náhle ocitnete v nebezpečné 
situaci, kdy hrozí požár, můžete okamžitě 
zabránit vážné nehodě.

71807880  - 1kg hasicí přístroj  
s tlakoměrem. 

71807881 - 2kg hasicí přístroj  
s tlakoměrem. 

71807882  - Držák hasicího přístroje.

 

Bezpečnost dětských pasažérů zajistí 
exkluzivní dětské sedačky Mopar. Vybírat 
můžete z široké nabídky sedaček pro 
všechny věkové kategorie.

35* Obrázky nejsou součástí katalogu
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MAXIMUM CARE: 100% KLID V DUŠI BEZ OHLEDU NA TO, KAM VÁS VAŠE CESTY ZAVEDOU.

Jistota a spolehlivost na cestách i po uplynutí zákonné záruky. Servisní plán kryje všechny mechanické a elektrické 
součásti vozidla a je sestaven tak, aby doplňoval standardní záruku výrobce a zajistil co nejvyšší úroveň péče bez 
vysokých výdajů.

UDRŽUJTE SVÉ TALENTO V PERFEKTNÍ KONDICI S MOPAR® VEHICLE PROTECTION

Mopar
®
 Vehicle Protection nabízí sérii servisních smluv, které jsou navrženy tak, aby umožnily našim zákazníkům 

naplno si vychutnat jízdu ve svém vozidle bez jakýchkoli obav nebo problémů. Naše produktové portfolio 
obsahuje širokou škálu rozšířených záruk a plánů údržby určenou pro značku Fiat Professional. Na výběr jsou 
různé úrovně krytí z hlediska doby trvání a počtu najetých kilometrů a jsou sestaveny tak, aby dokázaly vyhovět 
potřebám každého zákazníka. Pouze s produkty Mopar

®
 Vehicle Protection budete mít jistotu, že veškeré servisní 

úkony budou provedeny vysoce kvalifikovanými mechaniky v autorizované servisní síti Fiat Professional pomocí 
specializovaných nástrojů za použití výhradně originálních náhradních dílů, a to v rámci celé Evropy. Vyberte si 
produkt, který nejvíce vyhovuje vašemu stylu jízdy.

MAXIMUM CARE NABÍZÍ KLID V DUŠI PO CELOU DOBU PLATNOSTI PLÁNU

POČET LET PŘIDANÝCH K 2LETÉ ZÁRUCE VÝROBCE +1 ROK +2 ROKY +3 ROKY

VARIANTA 1 45 000 km 60 000 km 75 000 km

VARIANTA 2 90 000 km 120 000 km 150 000 km

VARIANTA 3 120 000 km 160 000 km 200 000 km

S E R V I S N Í 
S M L O U V Y

DŮMYSLNÉ

Služby MOPAR® VEHICLE PROTECTION 
umožňují udržovat vaše TALENTO  
v dokonalém stavu a zaručí, že můžete 
kdykoli a kamkoli cestovat bez obav.

PÉČE, KTEROU SI 
ZASLOUŽÍTE



Asistenční služby jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

*V případě volání ze zahraničí nebo mobilního telefonu si ověřte cenu hovoru. Pokud je bezplatné číslo nedostupné, volejte +420 283 002 912.

800 100 273

BEZPLATNÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

EASY CARE: FIXNÍ CENA PRAVIDELNÉHO SERVISU

Servisní plán sestavený jako jednoduchý způsob, jak naplánovat rozpočet na servis vašeho vozidla a zajistit, že nikdy nevynecháte servisní interval. Současně je zárukou maximální 
životnosti vašeho vozu.

MOŽNOSTI TRVÁNÍ A POČTU KILOMETRŮ

STÁŘÍ VOZIDLA 3 ROKY 4 ROKY 5 LET

VARIANTA 1 45 000 km 60 000 km 75 000 km

VARIANTA 2 90 000 km 120 000 km 150 000 km

VARIANTA 3 120 000 km 160 000 km 200 000 km

PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Zákaznické centrum Fiat Professional je pro vás k dispozici od pondělí do pátku v době od 8 do 17 hod. na bezplatném telefonním čísle 800 200 233. Pracovníci zákaznického 
centra rádi odpoví na vaše dotazy o produktech a službách nebo o nejbližším autorizovaném prodejním či servisním místě.

*  V případě volání ze zahraničí nebo mobilního telefonu si ověřte cenu hovoru.  
Pokud je bezplatné číslo nedostupné, volejte +420 221 586 612.

Údaje, popisy, ilustrace a služby uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter a jsou platné k datu jeho uveřejnění. Skutečné specifikace produktů se mohou od zde uvedených lišit. Fiat Professional si vyhrazuje 
právo změn uvedených informací a vyobrazení z technických nebo obchodních důvodů a s ohledem na neustálé zlepšování svých produktů, a to bez předchozího upozornění. Podoba, výbava, barvy a další specifikace mohou 
být standardem nebo jednou z volitelných možností v závislosti na verzi. Kontaktujte prosím vždy svého prodejce Fiat Professional pro nejnovější a kompletní informace. Vytištěno v ČR 04-2017.



Úroveň výbavy a volitelné prvky se mohou lišit v závislosti na konkrétním trhu nebo zákonných požadavcích. Údaje obsažené v této publikaci jsou pouze orientační. Společnost FCA si vyhrazuje právo provádět kdykoli jakékoli změny zde popsaných modelů z technických nebo komerčních důvodů. Fiat Marketing 
02.3.0000.08 - S - 11/2016 - Vytištěno v Itálii - Stampatore - Vytištěno na bezchlórovém papíře.


