
                                                         

 

Fiat 500X 1.6 MultiJet DD CT S-Design Cross 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 15 490 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) Aktuálne nie je v ponuke 

Cena testovanej verzie (€ s DPH) Aktuálne nie je v ponuke 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) - 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 

Registračný poplatok (€ s DPH) 260 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo  

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1598 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 88(-)/3750 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 320/1750 

Pohon (predok/zadok) Predných kolies 

Prevodovka 6-st.automat 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava jednoduchá  

Riadenie  s el. posilňovačom 

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu Kotúčové   

Pneumatiky 225/45 R19 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie SUV, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4273 – 1796 – 1608 

Rázvor (mm) 2570 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1545/1545 

Svetlá výška (mm) 162 

Objem batožinového priestoru (l) 350 

Objem palivovej nádrže (l) 48 

Pohotovostná hmotnosť(kg) 1320 

Užitočná hmotnosť (kg) 575 

Celková hmotnosť (kg) 1895 

Prívesný vozík brzdený/nebrzdený(kg) -/- 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1460 

Vnútorná šírka minimum 1377 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 900/990 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 310/340 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 745 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1465 

Vnútorná šírka minimum 1320 

Vzdialenosť sedák - strop 890 

Vzdialenosť podlaha - sedák 338 

Dĺžka predný sedák 500 

Dĺžka zadný sedák 520 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) Spotreba od užívateľov (l/100km) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,5 

Maximálna rýchlosť (km/h) 186 

Spotreba mesto (l/100 km) 4,8 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,0 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,3 

Emisie CO2 (kg.km-1) 113 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 10,3 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,8 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,6 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,2 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,5 

Spotreba od užívateľov (l/100km) 6,46 

Spotreba od užívateľov min/max (l/100km) 5,38/6,91 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km - 

1. rok pri najazdení 30.000 km - 

2. rok pri najazdení 30.000 km - 

2. rok pri najazdení 60.000 km - 

3. rok pri najazdení 45.000 km - 

3. rok pri najazdení 90.000 km - 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km - 

1. rok pri najazdení 30.000 km - 

2. rok pri najazdení 30.000 km - 

2. rok pri najazdení 60.000 km - 

3. rok pri najazdení 45.000 km - 

3. rok pri najazdení 90.000 km - 

Cena PHM (€/liter) - 

Normohodina servis (€ s DPH) - 

Gar. kontroly (km) - 

Výmena oleja - 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 449 

Predný blatník 132 

Svetlomet. + smerovka 1039 



Spätné zrkadlo el. 194 

Predný nárazník (spodný + horný) 192 

Predný tlmič 156 

Predné brzdové platničky 122 

Predná tyčka stabilizátora 35 

Spojka 913 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 8 

Lak 3 

Na celé auto 2 + 3  

Motor a mechanické časti 2 + 3 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km - 

Po 2. roku 60.000 km - 

Po 3. roku 90.000 km - 

 

 

 

VÝBAVA 
S-Design Cross: 17“ zliat. disky kolies, špecifické offroadové nárazníky, Špeciálna výbava S-design (palubná doska v 
čiernom prevedení; tmavo sivé lakované kľučky dverí, kryty spätných zrkadiel, mriežka chladiča, zadné nárazníky a 
lišty, okolie zadných svetiel a bočné lišty, s medeným logom X), volič režimu jazdy - Mood Selector (3 režimy), 
špecifické xenónové svetlomety, Zatmavené zadné okná manuál. klíma, tempomat, adaptívny tempomat (250 €), 
automat. klíma (300 €), 18“ zliat. disky kolies (200 €), BUSINESS (pred. lakťová opierka, aut. klimatizácia, zadné park. 
senzory, el. nast. bedrová opierka vodiča, funkcia mirroring, bezkľúčový vstup a štart, kompas, 7“ UConnect rádio s 
navigáciou a B (1200 €) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívny vzhľad exteriéru a interiéru  

+ jazdné vlastnosti  

+ pružný motor  

+ jazdné výkony/spotreba  

+ úplne vypínateľný systém štart/ stop  

+ pevná karoséria  

+ kvalita spracovania použitých materiálov bez výhrad 

MÍNUSY 

– za studena hrubší chod motora  

– do kufra sa nezmestí poskladaný kočík  

– menšia svetlosť podvozka  

– malý dotykový displej 

 

 


