TALENTO
ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO

MOPAR® JE ZNAČKOU SPOLOČNOSTI FIAT
CHRYSLER AUTOMOBILES, KTORÁ SVOJIM
ZÁKAZNÍKOM PONÚKA ŠIROKÚ ŠKÁLU
ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA PRE
JEDNOTLIVÉ MODELY.
Náš výber originálneho príslušenstva bol
zostavený tak, aby pomohol prispôsobiť
Talento vašim konkrétnym potrebám.
V našej ponuke nájdete všetko od deliacich
mreží až po siete na zaistenie nákladu.
Môžete tak bez obáv pokračovať v tom, čo
viete najlepšie.
TALENTO COMBI / PANORAMA
TALENTO VAN
TALENTO CREW CAB
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DÔMYSELNÝ

VZHĽAD
VYZERAŤ DOBRE,
AJ PRI ŤAŽKEJ PRÁCI
Skutočný profesionál odvádza nielen skvelú
prácu, ale aj dobre vyzerá. Nechajte sa
ohromiť originálnym príslušenstvom, vyrobeným špeciálne pre INTERIÉR a EXTERIÉR
vášho vozidla TALENTO.
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EXTERIÉR
Skutočný profesionál kladie dôraz na
detaily. Dajte najavo, že beriete svoju prácu
vážne. Vyberte si originálne príslušenstvo,
ktoré zdôrazní robustný základ vášho
vozidla TALENTO.

CHRÓMOVANÉ KRYTY SPÄTNÝCH ZRKADIEL
Chrómované kryty z pevného a odolného
materiálu dodajú vášmu Talentu jedinečný
vzhľad.
71807814 - Sada 2 kusov.
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BOČNÉ NÁŠĽAPY
Okúzlite fantastickým vzhľadom a uľahčite si
nastupovanie a vystupovanie z vášho vozidla.
Bočné nášľapy vám zároveň poskytnú aj
ochranu pred poškodením a škrabancami.
71807815 - Nášľap* - ľavý L1
(krátky rázvor)
71807816 - Nášľap* - pravý L1
(krátky rázvor)
71807817 - Nášľap* - ľavý L2
(dlhý rázvor)
71807818 - Nášľap* - pravý L2
(dlhý rázvor)
*Z ocele. Dodáva sa ako jeden kus. Pre montáž
potrebná ľavá aj pravá strana.

OKENNÉ DEFLEKTORY VZDUCHU
Chráňte sa pred dažďom a nečistotami,
zároveň si môžete nechať otvorené okná
kvôli vetraniu aj v náročnejších klimatických
podmienkach.
71807807 - Sada 2 kusov.
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INTERIÉR
POŤAHY SEDADIEL*
Široká ponuka originálnych poťahov z pevného materiálu poskytne ochranu vašim
sedadlám a dodá vášmu vozidlu štýl.
71807790 - Prémiové poťahy sedadiel
- Predné. Sedadlo vodiča a 1/1 dodávkové
sedadlo spolujazdca s 3 opierkami hlavy. 
71807789 - Prémiové poťahy sedadiel
- Predné. 2 predné sedadlá.
71807791 - Prémiové poťahy sedadiel
- Predné. Sedadlo vodiča a sedadlo
spolujazdca so vstavaným úložným
priestorom a držiakom na tablet
(„mobilná kancelária“) a s 2 opierkami
hlavy.

71807782 - Poťahy sedadiel - Predné.
2 predné sedadlá. 
71807784 - Poťahy sedadiel - Predné.
Sedadlo vodiča a sedadlo spolujazdca
so vstavaným úložným priestorom
a držiakom na tablet („mobilná
kancelária“) a s 2 opierkami hlavy.
*Nie je kompatibilné so sedadlami s bočnými airbagmi.
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71807785 - Poťahy sedadiel - Predné.
Sedadlo vodiča a sedadlo spolujazdca 1/1
s 3 opierkami hlavy.
71807783 - Poťahy sedadiel - Predné.
Sedadlo vodiča a dodávkové sedadlo
spolujazdca 1/1 s 3 opierkami hlavy.
71807786 - Poťahy sedadiel - Predné.
Sedadlo vodiča a 2 miestne sedadlo
spolujazdcov s 3 opierkami hlavy.

71807787 - Poťahy sedadiel
- Pre druhý rad sedadiel. Delené sedadlo
spolujazdca na 2/3 a 1/3.
71807788 - Poťahy sedadiel
- Pre druhý alebo tretí rad sedadiel.
Sedadlo spolujazdca 1/1. 

09

INTERIÉR
KOBERČEKY
Štýlové textilné koberčeky Mopar sú skvelým
doplnkom v interiéri Talenta a poskytujú
dokonalú ochranu.
71807803 - Prémiové koberčeky
- Prvý rad sedadiel. Sada 2 kusov.
Pre verziu s ľavostranným riadením.

71807801- Koberčeky - Prvý rad sedadiel.
Sada 2 kusov. Pre verziu s ľavostranným
riadením.

71807804 - Prémiové koberčeky
- Druhý rad sedadiel.
Pre verzie bez klimatizácie.
71807923 - Prémiové koberčeky
- Druhý rad sedadiel.
Pre verzie s klimatizáciou.
71807935 - Prémiové koberčeky
- Druhý rad sedadiel.
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71807805 - Prémiové koberčeky
- Tretí rad sedadiel.

GUMENÉ KOBERČEKY
Ak hľadáte maximálnu ochranu podlahy
vášho vozidla, zvoľte tieto gumené
koberčeky vhodné do každého počasia,
navrhnuté tak, aby zachytávali vodu, blato
a iné nečistoty.
71807798 - Gumené koberčeky - Prvý rad
sedadiel. Sada 2 kusov. Pre verziu
s ľavostranným riadením

71807799 - Gumené koberčeky - Druhý rad
sedadiel.
71807800 - Gumené koberčeky - Tretí rad
sedadiel.
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INTERIÉR
DRŽIAK SMARTFÓNU A TABLETU
Tento praktický držiak smartfónu a tabletu
vám umožní mať vaše zariadenie umiestnené bezpečne a po ruke, čím predchádza nehodám.
71807893 - Držiak smartfónu na
prístrojovú dosku. Pre všetky verzie rádia.

71807894 - Držiak smartfónu na
prístrojovú dosku. Pre všetky verzie rádia.

71807821 - Držiak smartfónu.
Podporuje všetky smartfóny. Miniatúrny
univerzálny držiak so systémom montáže
pomocou prísavky.
V čiernom prevedení. 
71807820 - Držiak tabletu - zasúvateľný,
na prístrojovú dosku. Iba pre rádia 1 DIN. 

71807892 - Držiak tabletu s upevnením
na opierku hlavy. Pre 7”- 10” tablety.
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SLNEČNÉ CLONY
71807809 - Slnečné clony na bočné okná L1 (krátky rázvor).
71807811 - Slnečné clony na otvárateľné bočné okná. Druhý rad sedadiel.
71807812 - Slnečné clony na pevné neotvárateľné bočné okná. Druhý rad sedadiel.
71807808 - Slnečné clony na krídlové dvere.
71807810 - Slnečné clony na bočné okná L2 (dlhý rázvor).
71807813 - Slnečné clony na zadné výklopné dvere.

FAJČIARSKA SADA
71807806 - Fajčiarska sada.
Sada popolníka so zapaľovačom.
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DÔMYSELNÁ

VŠESTRANNOSŤ
VYHOVUJE VŠETKÝM
VAŠÍM POTREBÁM
Aj tí najtalentovanejší ľudia potrebujú správne nástroje. To je dôvod, prečo je rada originálneho príslušenstva Mopar taká široká
a všestranná.
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FUNKČNOSŤ
Každý špecialista potrebuje pre svoju prácu
iné nástroje. Originálne príslušenstvo značky Mopar zaistí, že vaše TALENTO bude
vybavené presne podľa vašich potrieb.

OCHRANNÉ MRIEŽKY NA OKNÁ
Tieto ochranné mriežky boli navrhnuté špeciálne pre vaše Talento, aby chránili prepravovaný tovar a zároveň zachovali výhľad
dozadu. Sú vyrobené z ocele a upevnené pomocou nitov.
71807741 - Ochranná okenná mriežka
na zadné výklopné dvere.
71807742 - Ochranná okenná mriežka
na zadné krídlové dvere.
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71807744 - Ochranná okenná mriežka
na ľavé bočné posuvné dvere.
71807743 - Ochranná okenná mriežka
na pravé bočné posuvné dvere. 
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FUNKČNOSŤ
DREVENÉ PODLAHY, BOČNÉ PANELY
A CHRÁNIČE PODBEHOV KOLIES

DREVENÉ PODLAHY

Chráňte podlahu dodávky pred poškodením, ktoré môže nastať pri preprave tovaru. Mopar
prichádza s celou radou riešení: ako napríklad drevené ochranné kryty podbehov kolies,
drevené podlahy a drevené bočné panely. Zároveň si môžete sami zvoliť úroveň ochrany, od
štandardnej odolnosti až po vysokú odolnosť s protišmykovou podlahou.

Štandardná odolnosť
Vysoká odolnosť
Vysoká odolnosť
Protišmyková podlaha

DREVENÉ BOČNÉ PANELY

Štandardná odolnosť
Vysoká odolnosť

DREVENÉ KRYTY PODBEHOV KOLIES

Štandardná odolnosť
Vysoká odolnosť

* Pre posuvné dvere bez podlahového háku.
L1 - krátky rázvor
L2 - dlhý rázvor
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L1
L2
L1
L2
L1
L2
L1
L2
L1
L2
L1
L2
L1/L2

Ľavé bočné
posuvné dvere

Pravé bočné
posuvné dvere

2 bočné
posuvné dvere

71807774
71807775
71807747
71807749
71807756*
71807757*
71807768
71807769
71807759
71807761

71807772
71807773
71807746
71807748
71807752*
71807753*
71807766
71807767
71807758
71807760
71807764
71807765
71807745

71807776
71807777
71807750
71807751
71807754*
71807755*
71807770
71807771
71807763
71807762
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FUNKČNOSŤ
DELIACA MRIEŽKA A PREPÁŽKA
Pomáha udržať naložený tovar alebo domáce zvieratá v bezpečí a zároveň zabraňuje ich presunu do priestoru pre cestujúcich.
Mriežky sú vyrobené z nerezovej ocele
a skonštruované tak, aby neovplyvňovali
výhľad dozadu.
71807779 - Deliaca mriežka a prepážka.
Z nehrdzavejúcej ocele. Chráni cestujúcich
a oddeľuje batožinový priestor.
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71807778 - Deliaca mriežka.
Z nehrdzavejúcej ocele. Chráni cestujúcich
pred nákladom naloženým v batožinovom
priestore.

SIEŤ NA UPEVNENIE BATOŽINY
Táto elastická sieť je najekonomickejším
riešením zaistenia ľahkých predmetov na
ich mieste v batožinovom / nákladnom
priestore. Zabráni nákladu, aby sa počas
prepravy posúval, čím chráni náklad aj vozidlo pred poškodením.
71807781 - Podlahová sieť na upevnenie
batožiny / nákladu
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STAROSTLIVOSŤ
O VOZIDLO
OCHRANNÝ KRYT NAKLADACEJ HRANY
NÁKLADNÉHO PRIESTORU
Poskytnite vášmu vozidlu Talento maximálnu
ochranu pri nakladaní nákladu do nákladného
priestoru.
71807819 - Ochranný kryt nakladacej
hrany nákladného priestoru
z nehrdzavejúcej ocele.
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INTERIÉROVÝ STREŠNÝ NOSIČ
Udržujte poriadok a chráňte svoj nákladový
priestor pred poškriabaním a iným poškodením s týmto chytrým interiérovým strešným nosičom. Bezpečne naložte tovar dovnútra a využite tento bežne nevyužívaný
priestor pod strechou vozidla.
71807740 - Interiérový strešný nosič
pre L1 (krátky rázvor).
Uložte dlhé predmety bezpečne
pod strechu. Prevádzková šírka: 69 cm.
Prevádzková výška: 25 cm.
Max. zaťaženie: 13 kg.

SADA LED OSVETLENIA
71807739 - Sada LED osvetlenia.
Skladá sa z 2 dodávkových rámp
a LED žiaroviek. Dĺžka: 1,50 m.
Výkon: 7,2 W/dĺžkový meter. 
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STAROSTLIVOSŤ
O VOZIDLO
OCHRANA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Nakladanie a vykladanie nebolo nikdy bezstarostnejšie. Vďaka tomuto produktu získate dodatočnú ochranu interiéru batožinového priestoru pred mechanickým poškodením
alebo zašpinením.
71807780 - Ochrana batožinového
priestoru pred zašpinením. Textilná.
Skladacia a ľahko skladovateľná.
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LAPAČE NEČISTÔT
71807794 - Zadné lapače nečistôt.
71807795 - Predné lapače nečistôt.
Zrnitý polyuretán v čiernom prevedení.
Hrúbka: 5 mm. Sada 2 kusov.


OCHRANA
71807792 - Ochrana krídlových dverí.
Zo zrnitého polyuretánu. Hrúbka: 4 mm.
71807793 - Ochrana kľučiek dverí.
Pre predné a zadné dvere. Najlepšia ochrana
kľučiek dverí vášho vozidla pred preliačinami,
poškodením, škrabancami.
71807796 - Sada krytov podbehov kolies.
Sada predných a zadných krytov.
Polypropylén v čiernom prevedení.
Hrúbka: 3 mm. Chráni podbehy kolies
pred poškodením a preliačinami.

OCHRANNÁ SADA
71807972 - Obsahuje:
71807792 - Ochrana krídlových dverí
71807793 - Ochrana kľučiek dverí
71807796 - Sada krytov podbehov kolies
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PREPRAVA A ŤAHANIE
STREŠNÉ NOSIČE
Vozidlo môže byť vybavené až 4 priečnymi
nosičmi. Jeden nosič na číslo dielu.
71807839 - Hliníkový strešný priečny
nosič H1 (štandardná strecha).
Maximálna nosnosť 4 nosičov: 188 kg.
71807840 - Hliníkový strešný priečny
nosič H2 (vysoká strecha). Maximálna
nosnosť 4 nosičov: 138 kg.
71807837 - Oceľový strešný priečny
nosič H1 (štandardná strecha).
Maximálna nosnosť 4 nosičov: 181 kg.
71807838 - Oceľový strešný priečny
nosič H2 (vysoká strecha).
Maximálna nosnosť 4 nosičov: 134 kg.


NOSIČ RÚR
S týmto užitočným nosičom môže vaše
Talento prepravovať neskladné dlhé a tenké
predmety priamo na streche.
71807870 - Nosič rúr s upevnením na priečne
strešné nosiče. Hliníkový. Dĺžka: 3 m. Zaťaženie: 50 kg. Dvojité otváranie so zámkom:
efektívna ochrana proti krádeži.
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OCEĽOVÝ REBRÍK S EPOXIDOVÝM NÁTEROM
Pre krídlové dvere v čiernom prevedení.
71807867 - Pre vozidlá H1
(štandardná strecha)
71807868 - Pre vozidlá H2
(vysoká strecha)


POZINKOVANÝ OCEĽOVÝ REBRÍK
Pre krídlové dvere v sivom prevedení.
71807857 - Pre vozidlá H1
(štandardná strecha)
71807858 - Pre vozidlá H2
(vysoká strecha)
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PREPRAVA A ŤAHANIE
PREPRAVNÁ SADA, STREŠNÝ NOSIČ, RAMPA

S týmito strešnými nosičmi na vašom vozidle Talento budete mať neobmedzené možnosti
prepravy nákladu na streche vášho vozidla. Súčasťou ponuky je aj špecifické príslušenstvo,
ako napríklad rampy, ktoré vám uľahčia nakladanie nákladu na strešné nosiče.

L1 - krátky rázvor
H1 - štand. strecha

*OCEĽOVÁ PREPRAVNÁ SADA
**OCEĽOVÝ STREŠNÝ NOSIČ
pre krídlové dvere

**OCEĽOVÁ RAMPA
pre krídlové dvere

*HLINÍKOVÁ PREPRAVNÁ SADA
**HLINÍKOVÝ STREŠNÝ NOSIČ

pre krídlové dvere a zadné výklopné dvere

HLINÍKOVÁ RAMPA

pre krídlové dvere

71807841
Max. nosnosť: 150 kg

71807859

L1 - krátky rázvor
H2 - vysoká strecha

71807842

Max. nosnosť: 110 kg

71807860

L2 - dlhý rázvor
H1 - štand. strecha

71807843

Max. nosnosť: 150 kg

71807861

71807844

Max. nosnosť: 105 kg

71807862

Max. nosnosť: 150 kg

Max. nosnosť: 110 kg

Max. nosnosť: 150 kg

Max. nosnosť: 105 kg

71807863

71807864

71807865

71807866

71807845
Max. nosnosť: 160 kg

71807849

71807846

Max. nosnosť: 114 kg

71807850

71807847

Max. nosnosť: 155 kg

71807851

71807848

Max. nosnosť: 114 kg

71807852

Max. nosnosť: 160 kg

Max. nosnosť: 114 kg

Max. nosnosť: 155 kg

Max. nosnosť: 114 kg

71807853

71807854

71807855

71807856

*Sada obsahuje strešný nosič a rampu. Strešný nosič má povrchovú úpravu, ktorá bráni korózii. Použiteľné na všetkých vozidlách s krídlovými dverami.
**Dodáva sa so zadným valcom a priečkou brániacou pohybu nákladu.
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L2 - dlhý rázvor
H2 - vysoká strecha
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ŠPECIFICKÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIA A MONTÁŽNA SADA
SADA ODNÍMATEĽNÉHO
ŤAŽNÉHO ZARIADENIA

SADA ŤAŽNÉHO ZARIADENIA
BEZ ŤAŽNEJ GULE

6000626301

Obsahuje: ťažné zariadenie, montážnu sadu a 7pólovú elektroinštaláciu.
Max. hmotnosť prívesu < 750 kg.

6000626302

Obsahuje: ťažné zariadenie, montážnu sadu a 13pólovú elektroinštaláciu.
Max. hmotnosť prívesu > 750 kg.

6000626303*

Obsahuje: ťažné zariadenie dodávané bez ťažnej gule, montážnu sadu
a 7pólovú elektroinštaláciu. Max. hmotnosť prívesu < 750 kg.

6000626304*

Obsahuje: ťažné zariadenie dodávané bez ťažnej gule, montážnu sadu
a 13pólovú elektroinštaláciu. Max. hmotnosť prívesu > 750 kg.

ŠPECIFICKÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE A MONTÁŽNA SADA:
ŤAŽNÁ GUĽA

71807828

2 otvory. Používa sa s montážnou sadou: 71807835

ŤAŽNÝ STRMEŇ

71807829

4 otvory. Používa sa s montážnou sadou: 71807834

ŤAŽNÝ HÁK

71807830

4 otvory. Používa sa s montážnou sadou: 71807835

71807831

2 otvory. Používa sa s montážnou sadou: 71807833

71807832

4 otvory. Používa sa s montážnou sadou: 71807835

50903489

7/13pólový adaptér pre ťažný systém

GUĽOVÝ ŤAŽNÝ HÁK

ADAPTÉR


*Pre použite v kombinácii so špecifickým ťažným zariadením a montážnou sadou.
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NOSIČ BICYKLA
50902782 - Montáž na ťažné zariadenie.


SADA ŤAŽNÉHO ZARIADENIA BEZ ŤAŽNEJ GULE

ŤAŽNÁ GUĽA

ŤAŽNÝ STRMEŇ

ŤAŽNÝ HÁK

ZMIEŠANÝ ŤAŽNÝ HÁK

31

DÔMYSELNÁ

BEZPEČNOSŤ
PRACUJTE BEZPEČNE
Bezpečnosť je pri práci vždy na prvom mieste. Príslušenstvo Mopar bolo navrhnuté tak,
aby zaručilo maximálnu ochranu a bezpečnosť počas práce aj po nej.
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AUTOALARM
Tento bezpečnostný systém poskytuje
priestorovú ochranu kabíny a nákladného
priestoru.
71807822 - Pre vozidlá bez predprípravy
z výroby.
71807823 - Pre vozidlá s predprípravou
z výroby.

PARKOVACIE SENZORY
Znížte potenciálnu možnosť nehody alebo
poškodenia vozidla na minimum. Parkovacie
senzory Mopar so zvukovou signalizáciou
snímajú objekty pred a za vozidlom. Sada
4 senzorov zahŕňa varovnú signalizáciou
priblíženia sa k objektom pomocou LED/
zvuku v kabíne. Súčasťou systému je aj dezaktivačné tlačidlo, ktoré zabráni aktivácii
senzorov v dopravnej zápche.
71807736 - Zadné parkovacie senzory.
71807737 - Predné parkovacie senzory.
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PARKOVACIA KAMERA
Parkovacia kamera vás vizuálne upozorní
na prekážky, ktoré sú priamo za vašim
vozidlom. Dopĺňa zvukové zadné parkovacie
senzory (ak sú súčasťou výbavy) a aktivuje
sa po zaradení spiatočky. Obraz z kamery sa
pre ľahké vizuálne zobrazenie zobrazuje
vo vnútornom spätnom zrkadle a obsahuje
aj vodiace čiary, ktoré zobrazujú polohu
vozidla pri cúvaní.
71807738 - Skladá sa z kamery, vnútorného
spätného zrkadla s integrovaným displejom
a kabeláže.

BEZPEČNOSTNÁ SADA
71807883 - Dodávaná v brašne s logom
Fiat, obsahuje rukavice, reflexnú vestu,
baterku, malý výstražný trojuholník a sadu
žiaroviek.

SADA NÁHRADNÝCH ŽIAROVIEK
71807884 
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HASIACI PRÍSTROJ
Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti aj
v krízových situáciách je potrebné mať vo
vozidle vždy pripravený hasiaci prístroj.
V nebezpečných situáciách, kedy hrozí požiar vozidla môžete okamžite zabrániť vážnej nehode.
71807880 - Hasiaci prístroj s obsahom
1 kg s tlakomerom.
71807881 - Hasiaci prístroj s obsahom
2 kg s tlakomerom.
71807882 - Držiak hasiaceho prístroja.


DETSKÉ SEDAČKY*
Zaistite bezpečnosť vašich detí s týmito exkluzívnymi detskými sedačkami značky
Mopar. Sedačky sú špeciálne navrhnuté tak,
aby zaistili deťom správnu polohu sedenia
vo vozidle. Určené pre použitie na zadných
sedadlách.
71806415 - Detská sedačka Britax Baby
Safe Plus G0. Montuje sa so špeciálnou
platformou RWF. Nosnosť 0-13 kg.
71806416 - Platforma RWF pre detskú
sedačku Britax Baby Safe Plus. Platforma
pre upevnenie detskej sedačky proti smeru
jazdy. Nosnosť 0-13 kg.
* Obrázky nie sú súčasťou tohto katalógu.

71803161 - Detská sedačka Britax Romer
Duo Plus G1. Nosnosť 9-18 kg.
71805956 - Detská sedačka SafeFix TT G1.
Nosnosť 9-18 kg.
50547087 - Detská sedačka Takata Maxi
Plus G2/3. Nosnosť 15-36 kg.
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DÔMYSELNÉ

SERVISNÉ
SLUŽBY
PROFESIONÁLNA
STAROSTLIVOSŤ,
KTORÚ SI ZASLÚŽITE
Produkty Mopar® Vehicle Protection umožnia udržať vaše vozidlo TALENTO v dokonalom stave a zaručia, že môžete kedykoľvek
a kamkoľvek cestovať bez obáv.

UDRŽUJTE SVOJE VOZIDLO V ŠPIČKOVEJ KONDÍCII S PRODUKTMI MOPAR® VEHICLE PROTECTION

Mopar® Vehicle Protection prináša sériu servisných kontraktov navrhnutých tak, aby poskytli zákazníkom bezstarostný pocit z jazdy. Produktové portfólio pozostáva z širokej a flexibilnej ponuky, ktorá zahŕňa rozšírené záruky aj plány
predplatenej údržby. Každý produkt z tejto série ponúka rozdielny typ krytia a časovej či kilometrovej platnosti, tak
aby si každý zákazník dokázal vybrať produkt najviac zodpovedajúci jeho jazdným návykom. Len s Mopar® Vehicle
Protection máte istotu, že všetky servisné úkony sú vykonávané vysokokvalifikovanými a špecializovanými technikmi
v autorizovanej servisnej sieti s použitím originálnych náhradných dielov po celej Európe. Vyberte si produkt, ktorý
najviac zodpovedá vášmu štýlu jazdy.

MAXIMUM CARE: 100% POHODA, KDEKOĽVEK JE CIEĽ VAŠEJ CESTY.
Rozšírená záruka vám ponúka pocit istoty aj po uplynutí zákonnej záruky. Táto servisná zmluva kryje mechanické
a elektrické komponenty vozidla a bola vytvorená tak, aby dopĺňala zákonnú záruku po jej uplynutí a zaistila
najlepšiu hodnotu za vynaložené finančné prostriedky.

PRODUKTY MAXIMUM CARE VÁM ZABEZPEČIA POHODU PO CELÚ DOBU ICH ČASOVEJ ALEBO KILOMETROVEJ PLATNOSTI.
POČET ROKOV NAVYŠE K 2-ROČNEJ ZÁRUKE OD VÝROBCU
MOŽNOSŤ 1
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+1 ROK

+2 ROKY

+3 ROKY

45 000 km

60 000 km

75 000 km

MOŽNOSŤ 2

90 000 km

120 000 km

150 000 km

MOŽNOSŤ 3

120 000 km

160 000 km

200 000 km

EASY CARE: ZAFIXUJTE SI CENY PRAVIDELNÉHO SERVISU.
Plán pravidelnej údržby je navrhnutý tak, aby šetril rozpočet na servisné úkony predpísané pre vaše vozidlo, zaistil, že nepremeškáte jednotlivé servisné prehliadky a zaručil
maximálnu možnú životnosť vášho vozidla.
MOŽNOSTI PODĽA VEKU VOZIDLA A NAJAZDENÝCH KILOMETROV
VEK VOZIDLA

3 ROKY

4 ROKY

5 ROKOV

MOŽNOSŤ 1

45 000 km

60 000 km

75 000 km

MOŽNOSŤ 2

90 000 km

120 000 km

150 000 km

MOŽNOSŤ 3

120 000 km

160 000 km

200 000 km

BEZPLATNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO

800 125 756
Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.
*V prípade volania zo zahraničia alebo mobilného telefónu, si overte cenu hovoru. Pri nedostupnosti bezplatného čísla volajte 00 421 252 490 044.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA
Zákaznícke centrum Fiat Professional je pre vás k dispozícii od pondelka do piatku v čase od 8:00 do 17:00 na bezplatnom telefónnom čísle 800 900 001. Pracovníci
zákazníckeho centra radi zodpovedajú na vaše otázky o produktoch a službách, či najbližšom autorizovanom predajnom a servisnom mieste.
* V prípade volania zo zahraničia alebo mobilného telefónu, si overte cenu hovoru.
Pri nedostupnosti bezplatného čísla volajte 00 420 221 586 512.

Údaje, popisy, ilustrácie a služby uvedené v tomto katalógu majú len informatívny charakter a sú platné k dátumu jeho uverejnenia. Skutočné špecifikácie produktov sa môžu od tu uvedených líšiť. Fiat Professional si
vyhradzuje právo zmien uvedených informácií a vyobrazení z technických alebo obchodných dôvodov s ohľadom na neustále zlepšovanie svojich produktov, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Podoba, výbava, farby
a ďalšie špecifikácie môžu byť štandardnou alebo jednou z voliteľných možností v závislosti na verzii. Kontaktujte prosím vždy svojho predajcu Fiat Professional pre najnovšie a detailnejšie informácie. Vytlačené v ČR 04-2017.

Úrovne výbavy a voliteľné doplnky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho trhu alebo právnych požiadaviek. Údaje uvedené v tejto publikácií majú len informatívny charakter. Spoločnosť FCA si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny modely uvedených v tejto publikácii z technických alebo komerčných dôvodov.
Fiat Marketing 02.3.0000.08 - S - 11/2016 - Vytlačené v Taliansku - SO - Vytlačené na papieri bez obsahu chlóru.

