


MESTSKÉ

VOZIDLO

PAN 
Úžasné auto, ktoré sa vyvíja a pritom ostáva     

     vybavená a navyše - vy, čo ju nepoznáte -     

Jednoducho



MESTSKÉ

 S U V 

DA
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    verné svojej podstate. Panda je teraz krajšia a lepšie 

    vás prekvapí svojimi nekonečnými možnosťami.



MESTSKÉ Jednoducho



 VOZIDLO
Pohyb v mestskej džungli je s Pandou 

               jednoducho vzrušujúci. 



Iba tí, ktorí ukážu podstatu svojej duše, sú skutočne 

jedineční. Rovnako ako Panda. 

JEDINEČNÁ
Jednoducho
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Dizajn Pandy bol koncipovaný tak, aby kombinoval štýl, funkčnosť, účinnosť a bezpečnosť. K lepšej 

viditeľnosti aj bezpečnosti prispievajú napríklad vyššia pozícia svetiel alebo tretie bočné okná so 

zaoblenými rohmi. 
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Priestor pre vodiča je usporiadaný tak, aby mal všetko jednoducho a rýchlo po ruke. Pozícia radiacej páky 

a ovládače sú navrhnuté pre váš maximálny komfort pri jazde. 14 úložných priestorov je pripravených, aby 

ste do nich uložili všetko pohodlne a prehľadne.

Takú dávku talentu a dômyselnosti si užijete iba v štýlovom interiéri Pandy. 

Poslaním Pandy je vám čo najviac spríjemniť život a mať 

riešenia pre všetky vaše potreby. Keby nebola geniálna, 

nebola by to Panda. 

PREMYSLENÁJednoducho
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Panda vám umožňuje vybrať si verziu 

     so štýlom a výbavou, ktoré

 vám budú čo najviac vyhovovať.

PREKVAPUJÚCA
Jednoducho
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POP HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

Štýl - nárazníky vo farbe karosérie.

Výbava - 4 airbagy (predné a bočné hlavové), elektricky ovládané 

predné okná, centrálne zamykanie, zadné opierky hlavy proti 

poraneniu krčnej chrbtice, príprava pre rádio.

PLUS HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

Navyše k výbave Pop:

Štýl - špecifi cké kryty kolies.

Výbava - manuálna klimatizácia s peľovým fi ltrom, 6 reproduktorov, 

kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie, diaľkové ovládanie 

centrálneho zamykania.

LOUNGE HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

Navyše k výbave Plus:

Štýl - čierne bočné ochranné lišty.

Výbava - výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, kľučky dverí vo farbe 

karosérie, elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrie-

vaním, zadné delené a sklopné sedadlo 40/60 (5miestna verzia), 

paket Komfort (dva výškovo nastaviteľné pásy vpredu, 2 stropné 

držadlá vzadu, stropná schránka na okuliare u vodiča).



MESTS 
Jednoducho



KÉ SUV
Prečo sa obmedzovať len na vozovky,     keď s modelmi Panda 4x4 a Panda Cross môžete zdolať všetky možné cesty?



S Pandou 4x4 ľahko prekonáte všetky prekážky.
DOBRODRUŽNÁ 

Jednoducho



21° 20°32°
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Automaticky pripojiteľný pohon 
všetkých kolies

Panda 4x4 je vybavená automaticky pripojiteľným 

pohonom všetkých kolies, ktorý rozdeľuje krútiaci moment 

na nápravy úmerne danej situácii. Vďaka elektronickej 

uzávierke diferenciálu si dokáže poradiť aj v tých najťažších 

situáciách. Zabrzdí pretáčajúce sa koleso a prenesie 

krútiaci moment na koleso s lepšou trakciou.

Pandu 4x4 nič nezastaví. Automaticky pripojiteľný 

pohon všetkých štyroch kolies, malé rozmery a nízka 

hmotnosť zaisťujú obdivuhodnú obratnosť a z Pandy robia 

najkompaktnejší päťsedadlový off -road na trhu.

Nájazdový 
uhol

Prechodový uhol

Uhol 
zjazdu



Panda miluje dobrú spoločnosť, skvelé 
dobrodružstvá a funkčné riešenia. 

PRÍVETIVÁ
Jednoducho



19

 



Panda Cross v sebe spája energiu a všestrannosť na iba 370 centimetroch dĺžky. 

Stačí jediný pohľad a pochopíte, prečo je to tak. Predná ochranná časť v matne 

titánovej farbe, lesklo červené ťažné oká, sebavedome vyzerajúce blatníky, lišty 

s logom Cross a nové strešné lyžiny v rovnakej povrchovej úprave ako ochranná 

spodná časť vpredu. 

Ak chcete objavovať nepreskúmané kúty a zažívať nád-

herné emócie, Panda Cross je na to ten pravý parťák.

NEZASTAVITEĽNÁJednoducho



24° 34°21°
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Terrain Control

Panda Cross ponúka volič Terrain Control, ktorý umožňuje zvoliť jeden z troch režimov jazdy: 

AUTO pre automatické riadenie trakcie oboch 

náprav v závislosti na podmienkach priľnavosti.

OFF-ROAD pre permanentné zopnutie pohonu 

všetkých kolies s rozdelením krútiaceho momentu 

na nápravy v závislosti na trakcii kolies, to všetko 

vďaka elektronickej uzávierke diferenciálu ELD.

HILL DESCENT CONTROL umožňuje zdo-

lávanie mimoriadne strmých svahov vrátane 

nerovného povrchu, a to automatickým riadením 

bŕzd a rýchlosti vozidla. 

Prechodový uhol

Uhol 
zjazdu

Nájazdový 
uhol
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Výrazná osobnosť Pandy Cross vyniká tiež v interiéri. Poťah sedadiel je z prírodnej tkaniny a bočné panely na 

operadlách sú z umelej kože, ktoré sú rovnakej hnedej farby ako obloženie dverí. Na predných operadlách je nápis 

Cross, prístrojový panel je zasadený do palubnej dosky v medenom odtieni a stredová časť je v matne titánovom 

odtieni. Interiér dopĺňajú kožou čalúnený volant s integrovanými ovládačmi a hlavica radiacej páky.



Osloboďte sa od svojich túžob a začnite 

objavovať nové cesty. Užite si mestské SUV 

Panda so štýlom a výbavou, ktoré vám sadnú.  

SKVELO VYBAVENÁJednoducho
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4X4 HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

Navyše k výbave Lounge:

Štýl - špecifi cké bočné ochranné lišty s logom 4x4.

Výbava - pohon 4x4, elektronická uzávierka diferenciálu ELD, 15“ 

leštené zliatinové kolesá, pneumatiky M+S, ochranná predná časť 

v striebornej farbe, pozdĺžne strešné lyžiny.

CROSS HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

Navyše k výbave 4x4:

Štýl - ochranná predná časť v matne striebornej farbe, červené 

ťažné oká, bočné lišty s nápisom Cross, strešné lyžiny so špecifi ckou 

povrchovou úpravou.

Výbava - systém Terrain Control s režimami Auto, Off  Road a Hill 

Descent s elektronickou uzávierkou diferenciálu, predné bočné 

airbagy, automatická klimatizácia, rádio s CD/MP3 prehrávačom, 

vstupy USB/AUX-in, Blue&Me™, kožou čalúnený volant s ovládačmi 

rádia a kožou čalúnená hlavica radiacej páky. 



Vstup USB 
pre audio súbory 
formátu MP3, AAC, 
M4A a MP4

Čítanie 
prichádzajúcich 
SMS správ

Hlasité odpočúvanie 
telefónu cez 
Bluetooth®

VYSPELÁ 
Jednoducho

S Pandou, či už si vyberiete jej čisto mestskú verziu alebo 

mestské SUV, sa budete vždy cítiť slobodne. Stačí si len stanoviť 

ciele, ktoré chcete dosiahnuť. 
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Systém Blue&Me TomTom 2 LIVE 

vám prináša veľké množstvo 

výhod. Vďaka možnosti neustáleho 

pripojenia vášho telefónu k 

infotelematickému zariadeniu 

Pandy môžete telefonovať hands-

free, nechať si čítať SMS správy či 

počúvať hudbu z vášho telefónu 

alebo prehrávača pripojeného 

cez USB port. Systém ďalej ponúka 

prenosnú navigáciu najnovšej 

generácie využívajúcu online 

služby LIVE, ktoré ponúkajú 

informácie z dopravy, alternatívne 

trasy, informácie o radaroch, 

bodoch záujmu a počasí, a to vždy 

v reálnom čase.



Prvým pravidlom Pandy je nikdy vám 

zbytočne nekomplikovať život.

PRISPÔSOBIVÁJednoducho
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Usporiadať sedadlá v Pande bude pre vás skutočnou hračkou. Panda vždy myslí na váš komfort a pohodlie. 

Vzadu je možné zložiť celé sedadlo alebo len jednu jeho časť. Vpredu potom môžete zložiť sedadlo spolujazdca 

do podoby stolíka a získať rovnú plochu alebo miesto pre komfortnejšie sedenie na zadnom sedadle. 

Samozrejme je tak možné predĺžiť tiež miesto pre prevoz dlhšieho nákladu. Navyše pridaním systému Cargo 

Box sa ložná plocha stane úplne rovnou a pomáha vám prepraviť naozaj všetko, čo potrebujete. 



Panda vás má rada, a preto robí 

maximum, aby ste sa cítili bezpečne. 

BEZPEČNÁJednoducho
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City Brake Control

Systém City Brake Control analyzuje niekoľko 

parametrov, ako sú blížiace sa prekážky, 

rýchlosť vozidla, uhol natočenia volantu a tlak 

na plynový pedál, a potom zasiahne s cieľom 

zabrániť nárazu alebo znížiť jeho vplyv.

Vďaka tomuto zariadeniu bola Panda 

ocenená prestížnym hodnotením Euro NCAP 

Advanced 2013. 

ESP s funkciou Hill Holder

Elektronická kontrola stability s funkciou 

Hill Holder vám pomáha pri rozjazdoch 

do kopca.

S Pandou vás riadenie bude baviť a počas 

jazdy sa budete cítiť úplne bezstarostne. 

Ona totiž presne vie, kedy a ako svoje 

systémy použiť.

Panda je vybavená 4 airbagmi, systémom ABS s brzdovým asistentom, prednými aj 

zadnými hlavovými opierkami proti poraneniu krčnej chrbtice, bezpečnostnými pásmi 

s dvojitými predpínačmi a uchytením detských sedačiek ISOFIX na zadných sedadlách.

K dispozícii je navyše elektronická kontrola stability ESP s funkciou Hill Holder a systém 

City Brake Control.



V ponuke je napríklad pružný 

a výkonný dieselový motor 1.3 MultiJet 

95 k Euro 6 Start&Stop. A pre tých, 

ktorí chcú čo najviac ušetriť svoju 

kapsu aj životné prostredie, je tu 

dvojica super ekologických riešení: 

motor 1.2 Easypower (LPG/benzín) 

a 0.9 TwinAir Turbo CNG 80 k (zemný 

plyn/benzín), ktorý je prvým 

dvojvalcovým preplňovaným 

motorom na svete poháňaným 

zemným plynom a nositeľom 

prestížneho ocenenia 

Najekologickejší motor roka 2013. 

Vyrazte na cestu s pocitom úspory paliva a ohľaduplnosti k 

životnému prostrediu, a to vďaka širokej palete ekonomických 

pohonných jednotiek a ich inovatívnym technológiám.

MESTSKÉ VOZIDLO MESTSKÉ SUV

MOTORY POP PLUS LOUNGE 4x4 CROSS

1.2 69 k Euro 6 A A A

1.2 69 k Easy Power (LPG) Euro 6 A

0.9 TwinAir 80 k CNG Euro 6 A

1.3 MultiJet 95 k Euro 6 Start&Stop A A A

EKOLOGICKÁ
Jednoducho
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Eco:Drive je skutočný osobný inštruktor 

ekologickej jazdy, ktorý je vám vždy 

k dispozícii. Zaznamenávaním parametrov 

jazdy na fl ash disk USB vložený 

do systému Blue&Me™ a ich následným 

stiahnutím do počítača je možné získať 

podrobnú analýzu svojho štýlu jazdy 

a individuálne odporúčania vedúce 

k zníženiu spotreby paliva a emisií.

Za účelom zníženia emisií aj spotreby 

paliva ponúka Panda jednoduché 

a veľmi účinné riešenie Start&Stop, 

ktoré vypne motor pri zastavení 

na semaforoch alebo v zápche 

a opätovne ho zase naštartuje, len čo 

sa potrebujete pohnúť.



Prispôsobte si Pandu podľa svojich predstáv. Môžete jej dodať váš štýl alebo ju vybaviť 

čímkoľvek, čo vás napadne. Bude zodpovedať vášmu vkusu a všetkým vašim potrebám.

Od polepov a zliatinových kolies po strešné lyžiny alebo vešiak oblečenia na hlavovej 

opierke. Panda a Mopar® myslia na všetko. 

ORIGINÁLNA
Jednoducho

Panda sa stáva ešte originálnejšia vďaka 

príslušenstvu Mopar®.
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Vešiak oblečenia na h lavovej  opierke Kryty kľúčov

Polep Squirc les 15“ z l iat inové d isky



S Pandou a sadou Nitro je zábava na dosah ruky: 

• Freebox

• Priečniky pre strešné lyžiny

• Snowboard Nitro

• Batoh Nitro

• Polep Nitro bokov a zadnej časti vozidla

Urobte svoju Pandu príťažlivejšou vďaka strešným 

lyžinám, krytom zrkadiel a stredov kolies v:

• červenej farbe • pastelovej béžovej farbe

• pastelovej purpurovej farbe • sivej farbe

15“ zliatinové disky s diamantovou antracitovou 

povrchovou úpravouSada odkladacích vrec iek na 

zadnej  st rane operadla

Navigácia TomTom integrovaná v 

pr íst ro jovom panel i
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So širokou škálou doplnkov značky Mopar® budete s novou Pandou dokonalý pár. Pre viac 

informácií o príslušenstve kontaktuje prosím autorizovaného predajcu Fiat. 



296 biela Gelato - pastelová

516 oranžová Sicilia - pastelová 601 čierna Cinema - pastelová

715 béžová Cappuccino - pastelová

509 žltá Sole - pastelová

FAREBNÁJednoducho
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374 zelená Toscana - metalická565 sivá Argento - metalická

567 modrá Mediterraneo - metalická



Modro-sivá textília 

Rubik

319 Modrá palubná doska

Červeno-sivá 

textília Easy Tricot

107 Antracitová palubná doska

Béžovo-sivá

textília Rubik

376 Béžová palubná doska Sivo-červená 

textília Rubik

381 Červená palubná doska

POP

Sivo-červená

textília Rubik

125 Antracitová palubná doskaBéžovo-sivá

textília Rubik

181 Béžová palubná doska

PLUS

LOUNGE
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Zelená textília Risico +

béžová eko koža

253 Zelená palubná doska

Tmavosiva textília Risico + 

tmavožltá eko koža

232 Antracitová palubná doska Sivá textília Risico +

béžová eko koža

205 Béžová palubná doska

4X4

Sivá textília Risico +

hnedá eko koža

235 Bronzová palubná doska

PANDA CROSS

Kód 107 181 125 376 381 319 232 205 253 235

Farba textílie Sedadlá 
Červeno-

sivá
Béžovo-

sivá
Sivo-

červená
Béžovo-

sivá
Sivo-

červená 
Modro-sivá Sivo-žltá Sivo-béžová Zeleno-

béžová
Sivo-hnedá

Palubná doska Antracitová Béžová Antracitová Béžová Červená Modrá Zelená Béžová Zelená Bronzová

PASTELOVÉ FARBY VOĽBA

296 Biela Gelato 5CH A A A A A A A A A A

516 Oranžová Sicilia 5CK     A A

601 Čierna Cinema 5CJ A A A A A A A A A

715 Béžová Cappuccino 5CB A A A A A A A

509 Žltá Sole 5CL A

METALICKÉ FARBY

374 Zelená Toscana 5CE A A A

565 Sivá Argento 5CC A A A A A A A A A

567 Modrá Mediterraneo 5DN A A A A

STUPEŇ VÝBAVY POP  PLUS LOUNGE 4x4 CROSS



MOTOR

Počet valcov, usporiadanie 4, v rade vpredu naprieč 4, v rade vpredu naprieč 4, v rade vpredu naprieč

Vŕtanie x zdvih (mm) 70,8 x 78,9 69,6 x 82 70,8 x 78,9

Zdvihový objem (cm3) 1242 1248 1242

Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6

Kompresný pomer 11,1 : 1 16,8 : 1 11,1 : 1

Najvyšší výkon: kW (k) 
pri ot./min

51 (69) 
5500

69,85 (95) 
3750

51 (69) 
5500

Najvyšší krútiaci moment: Nm (kgm) pri ot./min
102 (10,4) 

3000
200 (20,4) 

1500
102 (10,4) 

3000

Rozvodový mechanizmus (riadenie) remeň reťaz remeň

Palivový systém benzín diesel benzín /LPG

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO

Poháňaná náprava predné predné predné

Prevodovka, počet prevodových stupňov 5 + spiatočka 5 + spiatočka 5 + spiatočka

RIADENIE

Typ hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™

Priemer otáčania (m) 9,3 9,3 9,3

BRZDY - D (KOTÚČE) - T (BUBNY)

Vpredu: Ø (mm) D 257 x 12 D 257 x 22 ventilované D 257 x 12

Vzadu: Ø (mm) T 203 T 203 T 203

ZAVESENIE

Vpredu Nezávislé zavesenie typu MacPherson so spodným priečnym ramenom uchyteným k pomocnej priečke

Vzadu Vlečená náprava s torznou priečkou

ROZMERY

Rázvor náprav (mm) 2300 2300 2300

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407

Dĺžka (mm) 3653 3653 3653

Šírka (mm)
1643 (bez zrkadiel)  
1882 (so zrkadlami)

1643 (bez zrkadiel)  
1882 (so zrkadlami)

1643 (bez zrkadiel)  
1882 (so zrkadlami)

Výška (mm) 1551 1551 1551

Objem batožinového priestoru (dm3) 225 225 200

KOLESÁ

Pneumatiky 175/65 R14 82T 175/65 R14 82T 175/65 R14 82T

HMOTNOSTI A OBJEMY

Pohotovostná hmotnosť (kg) 940 1045 980

Najvyššia hmotnosť prívesu (kg)
800 (brzdený) 

400 (nebrzdený)
900 (brzdený) 

400 (nebrzdený)
–

Objem palivovej nádrže (litrov) 37 37 37 benzín/30,5 LPG

VÝKONY

Najvyššia rýchlosť (km/h) 164 182 164

Zrýchlenie (s): 0 - 100 km/h 14,2 11,0 14,2

SPOTREBA l/100 km 

Mesto 6,6 4,3 6,9 (LPG) / 6,6 (benzín)

Mimo mesto 4,3 3,2 6,3 (LPG) / 4,3 (benzín)

Kombinovaná 5,1 3,6 6,5 (LPG) / 5,1 (benzín)

Emisie CO
2
 v kombinovanej prevádzke (g/km) 119 94 106

* Nekompatibilné so snehovými reťazami
 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
POP / PLUS / LOUNGE

1.2 69 k
1.3 MultiJet 95 k 

Start&Stop

1.2 69 k 

EasyPower - LPG
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2, v rade vpredu naprieč 4, v rade vpredu naprieč 4, v rade vpredu naprieč

80,5 x 86 69,6 x 82 69,6 x 82

875 1248 1248

Euro 6 Euro 6 Euro 6

10 : 1 16,8 16,8

63 (85) 
5500

59 (80) 
5500

69,85 (95)
3750

69,85 (95) 
3750

145 (14,8) 1900 140 (14,3) 2500 200 (20,4)
1500

200 (20,4)
1500

reťaz reťaz reťaz

benzín zemný plyn diesel diesel

predné
pohon všetkých kolies (4x4) s automatickým pripojením prostredníctvom 

elektronicky riadenej spojky a dvoch diferenciálov

5 + spiatočka 5 + spiatočka 5 + spiatočka

hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™

9,7 9,7 9,7

D 257 x 22 ventilované D 257 x 22 ventilované D 257 x 22 ventilované

T 203 D 240 x 11 D 240 x 11

Nezávislé zavesenie typu MacPherson so spodným priečnym ramenom uchyteným k pomocnej priečke

Vlečená náprava s torznou priečkou

2300 2300 2300

1414 / 1408 1411 / 1408 1403 / 1406

3653 3686 3705

1643 (bez zrkadiel)  
1882 (so zrkadlami)

1672 (bez zrkadiel)  
1882 (so zrkadlami)

1662 (bez zrkadiel)  
1882 (so zrkadlami)

1605 1605 1657

200 225 225

175/65 R15 84T 175/65 R15 84T M+S
185/65 R15 88H 

M+S *

1080 1125 1155

–
900 (brzdený) 

400 (nebrzdený)
900 (brzdený) 

400 (nebrzdený)

35 72 l (12 kg) 35 35

170 168 167 168

12 12,8 12,5 12,7

5,8
3,9 

kg/100 km)
4,7 4,8

3,8
2,6 

(kg/100 km)
4,3 4,4

4,5
3,1 

(kg/100 km)
4,4 4,5

106 85 117 119

4x4 CROSS

0.9 TwinAir 80 k 

CNG

1.3 MultiJet 95 k 

Start&Stop

1.3 MultiJet 95 k 

Start&Stop

Fiat odporúča originálne maziva



Údaje uvedené v tomto katalógu majú len informatívny charakter. Technické údaje, výbava jednotlivých verzií a príslušné doplnky sa môžu meniť na základe špecifických požiadaviek trhu alebo právnych noriem. Fiat si vyhradzuje právo zmien uvedených 

informácií z technických alebo obchodných dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia. Fiat Marketing 04.2.2585.29 - S - 03/2016 - TS - Vytlačené v Taliansku na papieri nebielenom chlórom.
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CIAO FIAT

Volajte zadarmo na zákaznícky servis Fiat, ak potrebujete: CESTNÚ ASISTENCIU, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku; INFORMÁCIE ohľadom modelov, 

služieb alebo predajnej a servisnej siete.

S každým vozidlom Fiat zakúpeným u autorizovaného predajcu je spojený kompletný servis a rozsiahle záruky. Fiat poskytuje svojim zákazníkom základnú dvojročnú záruku, trojročnú 

záruku na výrobné chyby laku a osemročnú na prehrdzavenie karosérie. Počas základnej dvojročnej záruky nie je v rámci podmienok obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše 

je 24 denne vrátane víkendov a sviatkov po celej Európe k dispozícii služba cestnej asistencie Ciao Fiat. Rozsah a podmienky záruky a cestnej asistencie sú uvedené v Záručnej a 

servisnej knižke vozidla a v podmienkach produktu rozšírenej záruky alebo cestnej asistencie. 

Viac na www.fiat.sk/sluzby

ZÁRUKY A SERVIS

800 200 233


