Katowice: 32 202 70 03
Bytom: 32 280 65 65

Cena: 88 250 PLN

Fiat Tipo SW City Life szary

Cena katalogowa: 91 400 PLN

City Life 1.0 100 KM

Cena abonamentowa: 1 613 PLN

Parametry techniczne
Model pojazdu

Tipo SW

Rok produkcji

2022

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów
Typ nadwozia

Manualna
Kombi

Opis samochodu
Wyposażenie standardowe:
- Asystent utrzymania pasa ruchu pod warunkiem prawidłowego oznakowania drogi
- Inteligentny ogranicznik prędkości z systemem rozpoznawania znaków drogowych
- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne boczne oraz kurtyny
- System ABS
- System ESC, Panic Brake Assist, Traction Control, Drag Torque Control, Electronic Rollover Mitigation, Hill Hold Control
- System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (TPMS)
- System wykrywania zmęczenia kierowcy
- Trzeci tylny zagłówek
- Wspomaganie kierownicy (elektryczne) Dualdrive
- Centralny zamek zdalnie sterowany z kluczyka
- Czujnik temperatury zewnętrznej

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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- Dzielona tylna kanapa w stosunku 60/40
- Elektrycznie sterowane szyby przednie
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
- Kieszeń w oparciu fotela kierowcy
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane
- Osłona przeciwsłoneczny kierowcy i pasażera z lusterkiem
- System Start&Stop
- Aktywny przedni grill z otwieranymi klapami
- 3,5" monochromatyczny wyświetlacz TFT między zegarami
- Radio Uconnect z 7" ekranem dotykowym, systemem Bluetooth oraz DAB (brak czytnika CD), 6 głośników, Funkcja Android Auto /
Apple CarPlay
- Gniazdko 12V na konsoli centralnej, Port USB
- Kierownica ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect 7”
- 16" Felgi stalowe
- Zestaw naprawczy Fix&Go zamiast koła zapasowego

Wyposażenie dodatkowe modelu prezentowanego:
- Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane
- Podłokietnik przedni
- Lakier metalizowany Szary Colosseo

Oferta abonamentu:
Wynajmujący: Leasys Polska Sp. z o.o. Wynajem jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców. Rata wynajmu 1613 netto w umowie
na 36 miesięcy, z limitem 10000 km rocznie, bez wpłaty własnej. W racie zawarte jest obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Wyposażenie

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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