NEW DOBLO COMBINATO
ЦЕНОВА ЛИСТА

ВАЛИДНА ОТ 15.02.2017

МОДИФИКАЦИЯ

КЪСА БАЗА
Doblo Combinato 1,3 Multijet SX E6
Doblo Combinato 1,6 Multijet SX E6
Doblo Combinato 1,4 CNG SX E6
ДЪЛГА БАЗА - MAXI
Doblo Combinato 1,6 Multijet SX E6
Doblo Combinato 1,6 Multijet SX E6

MVS

Мощност
к.с.

Брой места

Товароносимост
кг.

Цена лв. без
ДДС

Цена лв.
с вкл. ДДС

263.34M.1
263.34Q.1
263.54C.1

95
105
120

4+1
4+1
4+1

363 кг.
363 кг.
363 кг.

27,208.33 лв.
30,416.67 лв.
31,333.33 лв.

32,650 лв
36,500 лв
37,600 лв

263.44Q.1
263.44R.1

105
120

4+1
4+1

453 кг.
453 кг.

30,825.00 лв.
31,658.33 лв.

36,990 лв
37,990 лв

За всички модели на Fiat Doblo Combinato, заплатения ДДС може да бъде признат за данъчен кредит

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ SX
БЕЗОПАСТНОСТ
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ABS
Динамичен контрол на стабилността VDC
Въздушна възглавница за водача
Въздушна възглавница за пътника до водача
Имобилайзер с променлив код (FIAT CODE II)
Противопожарна система (FPS)
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Климатик
Хидравличен усилвател на волана
Предни и задни електроуправляеми стъкла
Централно заключване с дистанционно управление
Регулируеми по височина фарове от мястото на водача
Оборотомер
Усилено окачване (стандарт за всички версии "MAXI")
Сензор за външна температура
Светлинно устройство "Следвай ме до дома"
Извод 12 V на таблото
Извод 12 V в товарния отсек
Радиоподготовка с антена, тонколони и окабеляване
"TRIP" - компютър с информационен дисплей
Отопляем горивен филтър

ФУНКЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ВЪТРЕШНО ОБОРУДВАНЕ

● Регулируем по височина волан
● Седалка на водача с надлъжно и лумбално регулиране
● Регулируема по височина седалка на водача +
подлакътник

● Регулируема седалка на пътника до водача
● Контейнер за принадлежности под
седалката на пътника до водача
● Сгъваема и делима задна седалка
● Триточкови инерционни предпазни колани
● Преградна решетка зад втория ред седалки
● Разделителна преграда
● Лавица за вещи монтирана под тавана
● Заключваща се жабка
● Плафониера в кабината
● Осветление в товарното отделение
● Резервна гума нормален размер

ВЪНШНО ОБОРУДВАНЕ
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Електроуправляеми външни огледала в цвета на купето
Двукрила задна врата - асиметрична остъклена (стандарт за къса база)
Единична, отваряща се нагоре задна врата (стандарт за "MAXI")
Дясна и лява странични плъзгащи се врати
15" стоманени джанти с гуми 185/65 R 15
(без версията MAXI и 1,4 16V)
16" стоманени джанти с гуми 195/60 R 16
(стандарт за MAXI и 1,4 16V)
Странични предпазни лайсни
Резервна гума с нормален размер
Капачка на резервоара с ключ
Трета стоп светлина
Брони в цвета на купето

FIAT Венци - Габрово, Велико Търново, Шумен
нови автомобили, оригинални резервни части, автосервиз и авторепаратура, застраховки.
Email: customercare@venci.bg, www.venci.bg

