
TALENTO CREW CAB

Obrázok je iba ilustratívny.

PONUKA VERZIÍ - NOVÉ AKČ NÉ CENNÍKY
KÓD MOTOR NOSNOSŤ OBJEM RÁZVOR STRECHA VÝBAVA CENNÍKOVÁ CENA

296.H1G.1 2.0 MultiJet 120k E6d 991 kg 3,2 m 3 L1 H1 Crew Cab € 21 350

296.H1H.1 2.0 MultiJet 145k E6d 981 kg 3,2 m 3 L1 H1 Crew Cab € 22 350

296.J1G.1 2.0 MultiJet 120k E6d 1025 kg 4 m 3 L2 H1 Crew Cab € 22 150

296.J1H.1 2.0 MultiJet 145k E6d 1024 kg 4 m 3 L2 H1 Crew Cab € 23 150

Kontaktuje svojho najbližšieho dílera Fiat Professional pre aktuálnu akčnú ponuku.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV
NAFTOVÉ

2.0 MultiJet 120k E6d 2.0 MultiJet 145k E6d

Obsah (cm 3) 1598 1598
Maximálny výkon 
(kW / k pri ot./min)

88 / 120
(3500)

107 / 145
(3500 )

Maximálny krútiaci moment 
(Nm pri ot./min)

300
(1500)

340
(1500)

Prevodovka 6stupňová manuálna 6stupňová manuálna
Maximálna rýchlosť (km/h) 166 181
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) - -
Kombinovaná spotreba 
(l/100km)

5,5 5,4

Emisie (g/km) 144-151 142-159
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 uvedené výrobcom boli stanovené na základe homologačných skúšok predpísaných zákonmi a predpismi
platnými v štáte prihlásenie vozidla. Presné hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 pre Vami zvolené vozidlo nájdete v údajoch uvedených v
Vyhlásenia zhody a v príslušnej dokumentácii dodanej s vozidlom.

Na všetky vozidlá Fiat 2 roky záruka bez
obmedzenia najazdených kilometrov.

Pečiatka predajcu ZÁRUKY A SERVIS:
Fiat Professional poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce záruky:
  • 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených km na výrobné chyby 
     (pre model Fullback 2 roky bez obmedzenia kilometrov 
     alebo 3 roky / 100 000 km),
  • 3 roky na lak,
  • 8 rokov na prehrdzavenie karosérie,
  • 2 roky zadarmo špeciálna asistenčná služba Fiat Assistance - 
     24 hodín denne po celej Európe.
Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené
v Záručnej a servisnej knižke.

Cenník platný od 27.9.2019. Zmena cien a štandardnej výbavy vyhradená. Ceny sú uvedené v € bez 20% DPH (ak nie je 
uvedené inak). FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien popísaných modelov z technických
alebo obchodných dôvodov.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o., Madarász Viktor u 47 A-B., H-1138 Budapest
www.fiatprofessional.sk



ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽ NÁ VÝBAVA PRE TALENTO CREW CAB
Línia a štýl Kód Crew Cab
Kolesá z ľahkých zliatin 17&quot; sivá Diamond 108 500
Kožený volant 329 110
Tmavo zelená metalíza 4SA 620
Zadné výklopné dvere miesto dvojkrídlových (nutné s doplnkami 029 a 101) 148 10
Kryty kolies 16 &quot; - stredové •
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - presklené (pevné okno) 5A3 600
Biela farba 5CA 0
Modrá metalíza 5JQ 620
Svetlo sivá metalíza 6FW 620
Béžová metalíza 6FX 620
Kryty kolies 16 &quot; - celoplošné 6XN 15
Tmavo sivá metalíza 74G 620
Červená pastelová barva 802 0
Kolesá z ľahkých zliatin 17&quot; matne čierna 8CE 550
Zadné krídlové dvere plné (uhol 180 stupňov) •
Zadné krídlové dvere presklené (uhol 180 stupňov) 519 275
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - presklené (pevné okno) •
Bočné panely plné v 3. rade •
Zadné krídlové dvere plné - uhol 255 stupňov (iba dlhý rázvor) 8LA 140 1)

Zadné krídlové dvere presklené - uhol 255 stupňov (iba dlhý rázvor) 8LB 175 1)

Celoročné pneumatiky 8LF 175
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - presklené (posuvné okno ) 8LH 720
Plnohodnotná rezerva 16&quot; •
Drevená podlaha nákladového priestoru CKA 340
Zatmavené bočné okná GAD 120
Svetlá s LED denným svietením •
Oceľové disky kolies 16&quot; •
Čierna metalíza 4H5 620
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - presklené (posuvné okno) GKD 180
Autorádio s MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante 1DIN 0Q3 40
Autorádio sa 7&quot; dotykovou obrazovkou (v SK jazyku) a navigáciou, MP3, Bluetooth a ovládaním na volante 1L8 350
Autorádio sa 7&quot; dotykovou obrazovkou (v SK jazyku) a navigáciou, MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante 1L9 380
Čierny interiér Carbon 2 (čierne čalúnenie) •
Strieborný interiér Techno 2 (čierne čalúnenie Natté) 8RT 60
Sivá pastelová Urban 0PY 200

Komfort / Funkčné prvky Kód Crew Cab
Zadná parkovacia kamera a zadné parkovacie senzory 316 450
Zadné parkovacie senzory 508 300
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania (kľúč s 3 tlačidlami, nezávislé zamykanie nákladového priestoru) •
Manuálna klimatizácia - pre prednú časť •
Elektrické ovládanie predných okien •
Vyhrievanie okná / okien zadných dverí 029 40
Komfortné, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením •
Svetelný a dažďový senzor, samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo, funkcia přisvěcování do zákrut pomocou hmlových svetlometov
(nutné s doplnkom 097)

051 45

Uzamykateľný box rezervného kolesa 4CT 40
Predné hmlové svetlomety 097 130
Stierač okien zadných dverí / 2 stierače pre zadné dvojkrídlové dvere (nutné s doplnkom 029) 101 110
Sledovanie mŕtveho uhla v slnečnej clone u spolujazdca •
Automatická klimatizácia - pre prednú časť 140 200
Bezpečnostné zámky dead lock 228 132
Dvojmiestna predná lavica pre spolujazdca s úložným priestorom v sedáku •
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách) 365 110
Príprava pre alarm 388 45
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 416 170
Komfortné, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením 43H 70
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá •
Vyhrievané komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením (v prípade lavica spolujazdca vyhrievanie
iba u vodiča)

453 170

Sada na opravu pneumatik (kit Fix&amp;GO) •
Tretí rezervný klúč 561 55
Bezkľúčový vstup a štartovanie 579 180
Stop&amp;Start (motory s dvoma turbami) •
Ťažné zariadenie (max 2.000kg) so systémom proti prevráteniu prívesu 6JA 200
Silnejšia batéria 782 60
Oceľová ochrana podvozku 7BM 100
Zámok - ľavé zadné dvere •
Fajčiarsky kit - vyjímatelník popolník + zapaľovač 989 20
Predné manuálna klimatizácia + posilnené vykurovanie prednej časti HAD 490
Predné automatická dvojzónová klimatizácia + posilnené vykurovanie prednej časti HAF 590
Jednodotykové el. sťahovania okna na strane vodiča •

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiatprofessional.sk



0

0

0

0

Komfort / Funkčné prvky Kód Crew Cab
Bez Stop&amp;Start •
Plastový ochranný panel nákladového / batožinového priestoru (do výšky okien) •
Uzatvárateľná priehradka pred spolujazdcom - klimatizovaná s osvetlením •
SCR •

Bezpečnosť Kód Crew Cab
ABS + EBD + asistent pre núdzové brzdenie •
Airbag vodiča •
Airbag spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov (v prípade prednej lavice platí pre pravý sedák) 502 180
ESC s funkciou Hill Holder a systém Traction+ •
Bočné a okenné airbagy vodiča a spolujazdca (v prípade prednej lavice bočný airbag len na strane vodiča) CGS 300

Audio / Telematika Kód Crew Cab
12 V zásuvka v nákladovom priestore •
Dodatočná elektroinštalácie - komunikačný modul 8LN 110
Mapové podklady - východná Európa* (navyše Škandinávie, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko) 8TW 0
Imobilizér •
Autorádio s MP3, Bluetooth a ovládaním na volante 1DIN •
Zrkadlenie chytrého telefónu 8EW 30

Pakety Kód Crew Cab
Paket Standard: čiastočne lakovaný predný nárazník •
Paket Comfort: čiastočne lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie 8MF 150
Paket Executive: Lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný nárazník, vonkajšie spätné zrkadlá
a kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie, lamely mriežky chladiča so strieborným efektom

8MH 230

Paket Executive Black: Lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný nárazník, vonkajšie spätné
zrkadlá a kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie, čierne lamely mriežky chladiča

9AX 220

Paket Exclusive: Lakovaný predný nárazník, bočné lišty vo farbe vozidla, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný
nárazník, vonkajšie spätné zrkadlá a kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie, lamely mriežky chladiča so strieborným
efektom

0PM 350

Paket Exclusive Black: Lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný nárazník, vonkajšie spätné
zrkadlá a kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie ,bočné lišty vo farbe vozidla, čierné lamely mriežky chladiča 

0PN 340

1) Neplatí pre verzie L1

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiatprofessional.sk



TALENTO DODÁVKA

Obrázok je iba ilustratívny.

PONUKA VERZIÍ - NOVÉ AKČ NÉ CENNÍKY
KÓD MOTOR NOSNOSŤ OBJEM RÁZVOR STRECHA VÝBAVA CENNÍKOVÁ CENA

296.21G.1 2.0  MultiJet 120k E6d 1224 kg 5,2 m 3 L1 H1 VAN € 19 750

296.21H.1 2.0 MultiJet 145k E6d 1217 kg 5,2 m 3 L1 H1 VAN € 20 750

296.41G.1 2.0  MultiJet 120k E6d 1249 kg 6 m 3 L2 H1 VAN € 20 550

296.41H.1 2.0 MultiJet 145k E6d 1243 kg 6 m 3 L2 H1 VAN € 21 550

Kontaktuje svojho najbližšieho dílera Fiat Professional pre aktuálnu akčnú ponuku.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV
NAFTOVÉ

2.0  MultiJet 120k E6d 2.0 MultiJet 145k E6d

Obsah (cm 3) 1598 1598
Maximálny výkon 
(kW / k pri ot./min)

88 / 120
(3500)

107 / 145
(3500)

Maximálny krútiaci moment 
(Nm pri ot./min)

300
(1500)

340
(1500)

Prevodovka 6stupňová manuálna 6stupňová manuálna
Maximálna rýchlosť (km/h) 166 164 - 181
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) - -
Kombinovaná spotreba 
(l/100km)

5,5 5,4

Emisie (g/km) 144-151 142-159
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 uvedené výrobcom boli stanovené na základe homologačných skúšok predpísaných zákonmi a predpismi
platnými v štáte prihlásenie vozidla. Presné hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 pre Vami zvolené vozidlo nájdete v údajoch uvedených v
Vyhlásenia zhody a v príslušnej dokumentácii dodanej s vozidlom.

Na všetky vozidlá Fiat 2 roky záruka bez
obmedzenia najazdených kilometrov.

Pečiatka predajcu ZÁRUKY A SERVIS:
Fiat Professional poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce záruky:
  • 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených km na výrobné chyby 
     (pre model Fullback 2 roky bez obmedzenia kilometrov 
     alebo 3 roky / 100 000 km),
  • 3 roky na lak,
  • 8 rokov na prehrdzavenie karosérie,
  • 2 roky zadarmo špeciálna asistenčná služba Fiat Assistance - 
     24 hodín denne po celej Európe.
Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené
v Záručnej a servisnej knižke.

Cenník platný od 27.9.2019. Zmena cien a štandardnej výbavy vyhradená. Ceny sú uvedené v € bez 20% DPH (ak nie je 
uvedené inak). FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien popísaných modelov z technických
alebo obchodných dôvodov.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o., Madarász Viktor u 47 A-B., H-1138 Budapest
www.fiatprofessional.sk



ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽ NÁ VÝBAVA PRE TALENTO DODÁVKA
Línia a štýl Kód VAN
Kolesá z ľahkých zliatin 17&quot; sivá Diamond 108 500 1)

Kožený volant 329 110
Tmavo zelená metalíza 4SA 620
Zadné výklopné dvere miesto dvojkrídlových (nutné s doplnkami 029 a 101) 148 10 1)

Kryty kolies 16 &quot; - stredové •
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - presklené (pevné okno) 5A3 600
Biela farba 5CA 0
Modrá metalíza 5JQ 620
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - plné 615 550
Svetlo sivá metalíza 6FW 620
Béžová metalíza 6FX 620
Kryty kolies 16 &quot; - celoplošné 6XN 15
Tmavo sivá metalíza 74G 620
Červená pastelová barva 802 0
Kolesá z ľahkých zliatin 17&quot; matne čierna 8CE 550 1)

Zadné krídlové dvere plné (uhol 180 stupňov) •
Zadné krídlové dvere presklené (uhol 180 stupňov) 519 275
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - presklené (pevné okno) 520 45
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - plné •
Ľavý bočný panel plný / Pravé bočné posuvné dvere plné •
Bočné panely plné v 3. rade •
Bočné panely presklené v 3. rade 8L6 210
Bez bočných posuvných dverí (iba VAN) 8L8 0 1)

Zadné krídlové dvere plné - uhol 255 stupňov (iba dlhý rázvor) 8LA 140 2)

Zadné krídlové dvere presklené - uhol 255 stupňov (iba dlhý rázvor) 8LB 175 2)

Celoročné pneumatiky 8LF 175
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - presklené (posuvné okno ) 8LH 720
Plnohodnotná rezerva 16&quot; •
Drevená podlaha nákladového priestoru CKA 340
Zatmavené bočné okná GAD 120 1)

Svetlá s LED denným svietením •
Oceľové disky kolies 16&quot; •
Čierna metalíza 4H5 620
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - presklené (posuvné okno) GKD 220
Autorádio s MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante 1DIN 0Q3 40
Autorádio sa 7&quot; dotykovou obrazovkou (v SK jazyku) a navigáciou, MP3, Bluetooth a ovládaním na volante 1L8 350
Autorádio sa 7&quot; dotykovou obrazovkou (v SK jazyku) a navigáciou, MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante 1L9 380
Čierny interiér Carbon 2 (čierne čalúnenie) •
Strieborný interiér Techno 2 (čierne čalúnenie Natté) 8RT 60
Sivá pastelová Urban 0PY 200

Komfort / Funkčné prvky Kód VAN
Zadná parkovacia kamera a zadné parkovacie senzory 316 450 1)

Zadné parkovacie senzory 508 300
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania (kľúč s 3 tlačidlami, nezávislé zamykanie nákladového priestoru) •
Manuálna klimatizácia - pre prednú časť •
Elektrické ovládanie predných okien •
Vyhrievanie okná / okien zadných dverí 029 40
Komfortné, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením •
Svetelný a dažďový senzor, samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo, funkcia přisvěcování do zákrut pomocou hmlových svetlometov
(nutné s doplnkom 097)

051 45

Uzamykateľný box rezervného kolesa 4CT 40
Predné hmlové svetlomety 097 130
Stierač okien zadných dverí / 2 stierače pre zadné dvojkrídlové dvere (nutné s doplnkom 029) 101 110
Sledovanie mŕtveho uhla v slnečnej clone u spolujazdca •
Automatická klimatizácia - pre prednú časť 140 200
Prepážka batožinového priestoru vo farbe karosérie - presklená •
Bezpečnostné zámky dead lock 228 132
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách) 365 110
Príprava pre alarm 388 45
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 416 170
Komfortné, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením 43H 70
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá •
Vyhrievané komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením (v prípade lavica spolujazdca vyhrievanie
iba u vodiča)

453 170

Sada na opravu pneumatik (kit Fix&amp;GO) •
Háčiky na oblečenie v nákladovom priestore •
Tretí rezervný klúč 561 55
Bezkľúčový vstup a štartovanie 579 180
Omezovač rychlosti 58E 50
Stop&amp;Start (motory s dvoma turbami) •
Ťažné zariadenie (max 2.000kg) so systémom proti prevráteniu prívesu 6JA 200

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiatprofessional.sk
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Komfort / Funkčné prvky Kód VAN
Silnejšia batéria 782 60
Oceľová ochrana podvozku 7BM 100
Plná prepážka s otvorom pre prevoz dlhých predmetov 7ET 35
Zámok - ľavé zadné dvere 8LC • 1)

Presklená prepážka s otvorom pre prevoz dlhých predmetov 7EU 40
Fajčiarsky kit - vyjímatelník popolník + zapaľovač 989 20
Predné manuálna klimatizácia + posilnené vykurovanie prednej časti HAD 490
Predné automatická dvojzónová klimatizácia + posilnené vykurovanie prednej časti HAF 590
Jednodotykové el. sťahovania okna na strane vodiča •
Bez Stop&amp;Start •
Plastový ochranný panel nákladového / batožinového priestoru (do výšky okien) •
Uzatvárateľná priehradka pred spolujazdcom - klimatizovaná s osvetlením •
SCR •
Dvojmiestna predná lavica pre spolujazdca s úložným priestorom v sedáku a držiakom na tablet / dokumenty •

Bezpečnosť Kód VAN
ABS + EBD + asistent pre núdzové brzdenie •
Airbag vodiča •
Airbag spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov (v prípade prednej lavice platí pre pravý sedák) 502 180
ESC s funkciou Hill Holder a systém Traction+ •
Bočné a okenné airbagy vodiča a spolujazdca (v prípade prednej lavice bočný airbag len na strane vodiča) CGS 300

Audio / Telematika Kód VAN
12 V zásuvka v nákladovom priestore •
Dodatočná elektroinštalácie 8LM 75
Dodatočná elektroinštalácie - komunikačný modul 8LN 110
Mapové podklady - východná Európa* (navyše Škandinávie, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko) 8TW 0
Imobilizér •
Autorádio s MP3, Bluetooth a ovládaním na volante 1DIN •
Zrkadlenie chytrého telefónu 8EW 30

Pakety Kód VAN
Paket Standard: čiastočne lakovaný predný nárazník •
Paket Comfort: čiastočne lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie 8MF 150
Paket Executive: Lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný nárazník, vonkajšie spätné zrkadlá a
kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie, lamely mriežky chladiča so strieborným efektom

8MH 230

Paket Exclusive: Lakovaný predný nárazník, bočné lišty vo farbe vozidla, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný
nárazník, vonkajšie spätné zrkadlá a kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie, lamely mriežky chladiča so strieborným
efektom

0PM 350

Paket Exclusive Black: Lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný nárazník, vonkajšie spätné
zrkadlá a kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie ,bočné lišty vo farbe vozidla, čierné lamely mriežky chladiča 

0PN 340

1) Neplatí pre verzie L1H2 a L2H2
2) Pouze pre L2H1

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiatprofessional.sk



TALENTO CREW CAB

Obrázok je iba ilustratívny.

PONUKA VERZIÍ - NOVÉ AKČ NÉ CENNÍKY
KÓD MOTOR NOSNOSŤ OBJEM RÁZVOR STRECHA VÝBAVA CENNÍKOVÁ CENA

296.J1B.0 1.6 MultiJet 120k E6 1025 kg 4 m 3 L2 H1 Crew Cab € 21 250

Kontaktuje svojho najbližšieho dílera Fiat Professional pre aktuálnu akčnú
ponuku.Dopredaj skladových zásob.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV
NAFTOVÉ

1.6 MultiJet 120k E6 1.6 TwinTurbo MultiJet 125k E6 1.6 TwinTurbo MultiJet 145k E6

Obsah (cm 3) 1598 1598 1598
Maximálny výkon 
(kW / k pri ot./min)

88 / 120
(3500)

92 / 125
(3500)

107 / 145
(3500 )

Maximálny krútiaci moment 
(Nm pri ot./min)

300
(1500)

320
(1500)

340
(1500)

Prevodovka 6stupňová manuálna 6stupňová manuálna 6stupňová manuálna
Maximálna rýchlosť (km/h) 166 174 181
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) - - -
Kombinovaná spotreba 
(l/100km)

6,7 6,1 6,3

Emisie (g/km) 174 159 164
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 uvedené výrobcom boli stanovené na základe homologačných skúšok predpísaných zákonmi a predpismi
platnými v štáte prihlásenie vozidla. Presné hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 pre Vami zvolené vozidlo nájdete v údajoch uvedených v
Vyhlásenia zhody a v príslušnej dokumentácii dodanej s vozidlom.

Na všetky vozidlá Fiat 2 roky záruka bez
obmedzenia najazdených kilometrov.

Pečiatka predajcu ZÁRUKY A SERVIS:
Fiat Professional poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce záruky:
  • 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených km na výrobné chyby 
     (pre model Fullback 2 roky bez obmedzenia kilometrov 
     alebo 3 roky / 100 000 km),
  • 3 roky na lak,
  • 8 rokov na prehrdzavenie karosérie,
  • 2 roky zadarmo špeciálna asistenčná služba Fiat Assistance - 
     24 hodín denne po celej Európe.
Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené
v Záručnej a servisnej knižke.

Cenník platný od 27.9.2019. Zmena cien a štandardnej výbavy vyhradená. Ceny sú uvedené v € bez 20% DPH (ak nie je 
uvedené inak). FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien popísaných modelov z technických
alebo obchodných dôvodov.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o., Madarász Viktor u 47 A-B., H-1138 Budapest
www.fiatprofessional.sk



ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽ NÁ VÝBAVA PRE TALENTO CREW CAB
Línia a štýl Kód Crew Cab
Kolesá z ľahkých zliatin 17" sivá Diamond 108 500
Kožený volant 329 110
Tmavo zelená metalíza 4SA 620
Zadné výklopné dvere miesto dvojkrídlových (nutné s doplnkami 029 a 101) 148 10
Kryty kolies 16 " - stredové •
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - presklené (pevné okno) 5A3 600
Biela farba 5CA 0
Modrá metalíza 5JQ 620
Svetlo sivá metalíza 6FW 620
Béžová metalíza 6FX 620
Kryty kolies 16 " - celoplošné 6XN 15
Tmavo sivá metalíza 74G 620
Sivá pastelová 7AZ 120
Červená pastelová barva 802 120
Kolesá z ľahkých zliatin 17" matne čierna 8CE 550
Zadné krídlové dvere plné (uhol 180 stupňov) •
Zadné krídlové dvere presklené (uhol 180 stupňov) 519 275
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - presklené (pevné okno) •
Čierny interiér Carbon (čierne čalúnenie) •
Strieborný interiér Techno (šedočierne čalúnenie Natté) 8L0 60
Bočné panely plné v 3. rade •
Zadné krídlové dvere plné - uhol 255 stupňov (iba dlhý rázvor) 8LA 140 1)

Zadné krídlové dvere presklené - uhol 255 stupňov (iba dlhý rázvor) 8LB 175 1)

Celoročné pneumatiky 8LF 175
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - presklené (posuvné okno ) 8LH 720
Plnohodnotná rezerva 16" 980 90
Paket Standard: čiastočne lakovaný predný nárazník •
Paket Comfort: čiastočne lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie 8MF 150
Paket Elegance: čiastočne lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný nárazník, vonkajšie spätné
zrkadlá a kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie

8MG 180

Drevená podlaha nákladového priestoru CKA 340
Zatmavené bočné okná GAD 120
Pevný panel s posuvným bočným oknom v druhom rade na strane vodiča (viaže sa na doplnok GKD) GFD 140
Pevné bočné okno v druhom rade •
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - presklené (posuvné okno) GKD 180
Svetlá s LED denným svietením •
Oceľové disky kolies 16" •
Čierna metalíza 4H5 620

Komfort / Funkčné prvky Kód Crew Cab
Zadná parkovacia kamera a zadné parkovacie senzory 316 450
Zadné parkovacie senzory 508 300
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania (kľúč s 3 tlačidlami, nezávislé zamykanie nákladového priestoru) •
Manuálna klimatizácia - pre prednú časť •
Elektrické ovládanie predných okien •
Vyhrievanie okná / okien zadných dverí 029 40
Komfortné, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením •
Svetelný a dažďový senzor, samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo, funkcia přisvěcování do zákrut pomocou hmlových svetlometov
(nutné s doplnkom 097)

051 45

Uzamykateľný box rezervného kolesa 4CT 40
Predné hmlové svetlomety 097 130
Stierač okien zadných dverí / 2 stierače pre zadné dvojkrídlové dvere (nutné s doplnkom 029) 101 110
Sledovanie mŕtveho uhla v slnečnej clone u spolujazdca •
Automatická klimatizácia - pre prednú časť 140 200
Bezpečnostné zámky dead lock 228 132
Dvojmiestna predná lavica pre spolujazdca s úložným priestorom v sedáku •
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách) 365 110
Príprava pre alarm 388 45
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 416 170
Komfortné, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením 43H 70
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá •
Vyhrievané komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením* (v prípade lavica spolujazdca
vyhrievanie iba u vodiča)

453 170

Sada na opravu pneumatik (kit Fix&GO) •
Tretí rezervný klúč 561 55
Bezkľúčový vstup a štartovanie 579 180 2)

Stop&Start (motory s dvoma turbami) 5DE • 2)

Ťažné zariadenie (max 2.000kg) so systémom proti prevráteniu prívesu 6JA 200
Silnejšia batéria 782 60
Oceľová ochrana podvozku 7BM 40
Zámok - ľavé zadné dvere •
Fajčiarsky kit - vyjímatelník popolník + zapaľovač 989 20

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiatprofessional.sk
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Komfort / Funkčné prvky Kód Crew Cab
Predné manuálna klimatizácia + posilnené vykurovanie prednej časti HAD 490
Predné automatická dvojzónová klimatizácia + posilnené vykurovanie prednej časti HAF 590
Jednodotykové el. sťahovania okna na strane vodiča •
Bez Stop&Start 8Q0 • 3)

Plastový ochranný panel nákladového / batožinového priestoru (do výšky okien) •
Uzatvárateľná priehradka pred spolujazdcom - klimatizovaná s osvetlením •
SCR •
Systém ISOFIX pre krajné sedáky v druhom rade •

Bezpečnosť Kód Crew Cab
ABS + EBD + asistent pre núdzové brzdenie •
Airbag vodiča •
Airbag spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov (v prípade prednej lavice platí pre pravý sedák) 502 180
ESC s funkciou Hill Holder a systém Traction+ •
Bočné a okenné airbagy vodiča a spolujazdca (v prípade prednej lavice bočný airbag len na strane vodiča) CGS 300

Audio / Telematika Kód Crew Cab
Autorádio s MP3, Bluetooth a ovládaním na volante 1DIN •
Autorádio s MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante 1DIN 42B 40
12 V zásuvka v nákladovom priestore •
Autorádio sa 7" dotykovou obrazovkou (v SK jazyku) a navigáciou, MP3, Bluetooth a ovládaním na volante AS4 350
Autorádio s CD, MP3, Bluetooth a ovládaním na volante 2DIN 6S3 50
Autorádio s CD, MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante 2DIN 6S4 90
Dodatočná elektroinštalácie - komunikačný modul 8LN 110
Mapové podklady - východná Európa* (navyše Škandinávie, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko) 8TW 0
Autorádio sa 7" dotykovou obrazovkou (v SK jazyku) a navigáciou, MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante AS6 380
Imobilizér •

1) Neplatí pre verzie L1
2) Neplatí pre motor 1.6 MTJ 120k
3) Neplatí pre motory TwinTurbo

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiatprofessional.sk



TALENTO DODÁVKA

Obrázok je iba ilustratívny.

PONUKA VERZIÍ - NOVÉ AKČ NÉ CENNÍKY
KÓD MOTOR NOSNOSŤ OBJEM RÁZVOR STRECHA VÝBAVA CENNÍKOVÁ CENA

296.41B.0 1.6 MultiJet 120k E6 1249 kg 6 m 3 L2 H1 VAN € 19 700

296.51D.0 1.6 TwinTurbo MultiJet 145k E6 1170 kg 8,6 m 3 L2 H2 VAN € 21 000

Kontaktuje svojho najbližšieho dílera Fiat Professional pre aktuálnu akčnú
ponuku.Dopredaj skladových zásob.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE MOTOROV
NAFTOVÉ

1.6 MultiJet 120k E6 1.6 TwinTurbo MultiJet 125k E6 1.6 TwinTurbo MultiJet 145k E6

Obsah (cm 3) 1598 1598 1598
Maximálny výkon 
(kW / k pri ot./min)

88 / 120
(3500)

92 / 125
(3500)

107 / 145
(3500)

Maximálny krútiaci moment 
(Nm pri ot./min)

300
(1500)

320
(1500)

340
(1500)

Prevodovka 6stupňová manuálna 6stupňová manuálna 6stupňová manuálna
Maximálna rýchlosť (km/h) 166 155 - 174 164 - 181
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) - - -
Kombinovaná spotreba 
(l/100km)

6,5 - 6,7 5,9 - 6,9 6,1 - 6,9

Emisie (g/km) 170 - 174 155 - 178 160 - 178
Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 uvedené výrobcom boli stanovené na základe homologačných skúšok predpísaných zákonmi a predpismi
platnými v štáte prihlásenie vozidla. Presné hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 pre Vami zvolené vozidlo nájdete v údajoch uvedených v
Vyhlásenia zhody a v príslušnej dokumentácii dodanej s vozidlom.

Na všetky vozidlá Fiat 2 roky záruka bez
obmedzenia najazdených kilometrov.

Pečiatka predajcu ZÁRUKY A SERVIS:
Fiat Professional poskytuje svojim zákazníkom nasledujúce záruky:
  • 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených km na výrobné chyby 
     (pre model Fullback 2 roky bez obmedzenia kilometrov 
     alebo 3 roky / 100 000 km),
  • 3 roky na lak,
  • 8 rokov na prehrdzavenie karosérie,
  • 2 roky zadarmo špeciálna asistenčná služba Fiat Assistance - 
     24 hodín denne po celej Európe.
Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené
v Záručnej a servisnej knižke.

Cenník platný od 27.9.2019. Zmena cien a štandardnej výbavy vyhradená. Ceny sú uvedené v € bez 20% DPH (ak nie je 
uvedené inak). FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o. si vyhradzuje právo zmien popísaných modelov z technických
alebo obchodných dôvodov.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR s.r.o., Madarász Viktor u 47 A-B., H-1138 Budapest
www.fiatprofessional.sk



ŠTANDARDNÁ A VOLITEĽ NÁ VÝBAVA PRE TALENTO DODÁVKA
Línia a štýl Kód VAN
Kolesá z ľahkých zliatin 17" sivá Diamond 108 500 1)

Kožený volant 329 110
Tmavo zelená metalíza 4SA 620
Zadné výklopné dvere miesto dvojkrídlových (nutné s doplnkami 029 a 101) 148 10 1)

Kryty kolies 16 " - stredové •
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - presklené (pevné okno) 5A3 600
Biela farba 5CA 0
Modrá metalíza 5JQ 620
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - plné 615 550
Svetlo sivá metalíza 6FW 620
Béžová metalíza 6FX 620
Kryty kolies 16 " - celoplošné 6XN 15
Tmavo sivá metalíza 74G 620
Sivá pastelová 7AZ 120
Červená pastelová barva 802 120
Kolesá z ľahkých zliatin 17" matne čierna 8CE 550 1)

Zadné krídlové dvere plné (uhol 180 stupňov) •
Zadné krídlové dvere presklené (uhol 180 stupňov) 519 275
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - presklené (pevné okno) 520 45
Čierny interiér Carbon (čierne čalúnenie) •
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - plné •
Strieborný interiér Techno (šedočierne čalúnenie Natté) 8L0 60
Ľavý bočný panel plný / Pravé bočné posuvné dvere plné •
Bočné panely plné v 3. rade •
Bočné panely presklené v 3. rade 8L6 210
Bez bočných posuvných dverí (iba VAN) 8L8 140 1)

Zadné krídlové dvere plné - uhol 255 stupňov (iba dlhý rázvor) 8LA 140 2)

Zadné krídlové dvere presklené - uhol 255 stupňov (iba dlhý rázvor) 8LB 175 2)

Celoročné pneumatiky 8LF 175
Bočné posuvné dvere na strane vodiča - presklené (posuvné okno ) 8LH 720
Plnohodnotná rezerva 16" 980 90
Paket Standard: čiastočne lakovaný predný nárazník •
Paket Comfort: čiastočne lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie 8MF 150
Paket Elegance: čiastočne lakovaný predný nárazník, zadné stĺpiky vo farbe karosérie, čiastočne lakovaný zadný nárazník, vonkajšie spätné
zrkadlá a kryty koľajníc bočných posuvných dverí vo farbe karosérie

8MG 180 1)

Drevená podlaha nákladového priestoru CKA 340
Zatmavené bočné okná GAD 120 1)

Pevný panel s posuvným bočným oknom v druhom rade na strane vodiča (viaže sa na doplnok GKD) GFD 140
Pevné bočné okno v druhom rade GJD 35
Bočné posuvné dvere na strane spolujazdca - presklené (posuvné okno) GKD 180
Svetlá s LED denným svietením •
Oceľové disky kolies 16" •
Čierna metalíza 4H5 620

Komfort / Funkčné prvky Kód VAN
Zadná parkovacia kamera a zadné parkovacie senzory 316 450 1)

Zadné parkovacie senzory 508 300
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania (kľúč s 3 tlačidlami, nezávislé zamykanie nákladového priestoru) •
Manuálna klimatizácia - pre prednú časť •
Elektrické ovládanie predných okien •
Vyhrievanie okná / okien zadných dverí 029 40
Komfortné, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením •
Svetelný a dažďový senzor, samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo, funkcia přisvěcování do zákrut pomocou hmlových svetlometov
(nutné s doplnkom 097)

051 45

Uzamykateľný box rezervného kolesa 4CT 40
Predné hmlové svetlomety 097 130
Stierač okien zadných dverí / 2 stierače pre zadné dvojkrídlové dvere (nutné s doplnkom 029) 101 110
Sledovanie mŕtveho uhla v slnečnej clone u spolujazdca •
Automatická klimatizácia - pre prednú časť 140 200
Prepážka batožinového priestoru vo farbe karosérie - presklená •
Bezpečnostné zámky dead lock 228 132
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách) 365 110
Príprava pre alarm 388 45
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 416 170
Komfortné, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením 43H 70
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá •
Vyhrievané komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca s lakťovou opierkou a bedrovým nastavením* (v prípade lavica spolujazdca vyhrievanie
iba u vodiča)

453 170

Sada na opravu pneumatik (kit Fix&GO) •
Háčiky na oblečenie v nákladovom priestore •
Tretí rezervný klúč 561 55
Bezkľúčový vstup a štartovanie 579 180 3)

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiatprofessional.sk
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Komfort / Funkčné prvky Kód VAN
Omezovač rychlosti 58E 48
Stop&Start (motory s dvoma turbami) 5DE • 4)

Ťažné zariadenie (max 2.000kg) so systémom proti prevráteniu prívesu 6JA 200
Silnejšia batéria 782 60
Oceľová ochrana podvozku 7BM 40
Plná prepážka s otvorom pre prevoz dlhých predmetov 7ET 35
Zámok - ľavé zadné dvere 8LC • 1)

Presklená prepážka s otvorom pre prevoz dlhých predmetov 7EU 40
Fajčiarsky kit - vyjímatelník popolník + zapaľovač 989 20
Predné manuálna klimatizácia + posilnené vykurovanie prednej časti HAD 490
Predné automatická dvojzónová klimatizácia + posilnené vykurovanie prednej časti HAF 590
Jednodotykové el. sťahovania okna na strane vodiča •
Bez Stop&Start 8Q0 • 5)

Plastový ochranný panel nákladového / batožinového priestoru (do výšky okien) •
Uzatvárateľná priehradka pred spolujazdcom - klimatizovaná s osvetlením •
SCR •
Dvojmiestna predná lavica pre spolujazdca s úložným priestorom v sedáku a držiakom na tablet / dokumenty •

Bezpečnosť Kód VAN
ABS + EBD + asistent pre núdzové brzdenie •
Airbag vodiča •
Airbag spolujazdca s predpínačmi bezpečnostných pásov (v prípade prednej lavice platí pre pravý sedák) 502 180
ESC s funkciou Hill Holder a systém Traction+ •
Bočné a okenné airbagy vodiča a spolujazdca (v prípade prednej lavice bočný airbag len na strane vodiča) CGS 300

Audio / Telematika Kód VAN
Autorádio s MP3, Bluetooth a ovládaním na volante 1DIN •
Autorádio s MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante 1DIN 42B 40
12 V zásuvka v nákladovom priestore •
Autorádio sa 7" dotykovou obrazovkou (v SK jazyku) a navigáciou, MP3, Bluetooth a ovládaním na volante AS4 350
Autorádio s CD, MP3, Bluetooth a ovládaním na volante 2DIN 6S3 50
Autorádio s CD, MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante 2DIN 6S4 90
Dodatočná elektroinštalácie 8LM 75
Dodatočná elektroinštalácie - komunikačný modul 8LN 110
Mapové podklady - východná Európa* (navyše Škandinávie, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko) 8TW 0
Autorádio sa 7" dotykovou obrazovkou (v SK jazyku) a navigáciou, MP3, Bluetooth, DAB a ovládaním na volante AS6 380
Imobilizér •

1) Neplatí pre verzie L1H2 a L2H2
2) Pouze pre L2H1
3) Neplatí pre verzie L1H2, L2H2 a motor 1.6 MTJ 120k
4) 


Neplatí pre motor 1.6 MTJ 120k

5) Neplatí pre motory TwinTurbo

• štandardná výbava        - nedodáva sa        * povinný doplnok www.fiatprofessional.sk
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