
  
  

Obchodní název: 

Adresa: 

SMAŽÍK s.r.o. 

Velké Přítočno 317 

777045511 Telefon: 

e-mail: kulhanek@smazikkladno.cz 

FIAT 500L SÉRIA 9 1.4 95 k Connect (330.1Z5.9) 

Vnější barva: Bílá pastelová 

Barva interiéru: Černý textil (645) 

WLTP Emise CO2 v kombinovaném provozu (g/km): 

WLTP Spotřeba v kombinovaném provozu (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - nízká fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - střední fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - vysoká fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - extra vysoká fáze (l/100 km): 

167 

7.4 

9.2 

6.8 

6.4 

7.8 

Základní cena 428.400 CZK 

VÝBAVA 

1 4.000 CZK 2 0U Paket Comfort Plus - obsahuje: 

0 

0 

2 

3 

8 

7 

23 Elektricky ovládaná zadní okna 

97 Přední mlhová světla 

56 Pevné polohovatelné dno zavazadlového prostoru 

96 Přední koberečky 

N8 Přední loketní opěrka 

TC Vnitřní stropní sklopná madla 

1 5.500 CZK 2 0X Paket Seats - obsahuje: 

0 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

4E Funkce překlopení zadních sedadel 

54 Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce 

56 Sedadlo spolujezdce s nastavitelnou bederní opěrkou 

11 3. zadní hlavová opěrka 

ZJ Sklopné stolky na zadní straně předních sedadel 

23 Sedadlo řidiče s nastavitelnou bederní opěrkou ve 4 směrech 

2Q Zadní loketní opěrka 

6 .000 CZK 3 VS Paket Style - obsahuje: 

0 

3 

5 

70 Zatmavená okna 

18 Volant čalouněný eko kůží 

IR Dvoubarevné specifické ochranné boční lišty 

PT1 Rám SPZ v barvě karoserie 
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4 

8 

.800 CZK 

.000 CZK 

4 9J Paket Airbag - obsahuje: 

5 

6 

05 Boční airbagy předních sedadel 

14 Hlavové airbagy 

8 

 

9 

03 Dojezdové rezervní kolo 

 

Paket City - obsahuje: 

   

SB 9 .000 CZK 

3 

6 

5 

16 Zadní parkovací kamera 

4L Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením při nástupu do vozu 

08 Zadní parkovací senzory 

Základní cena vozidla a příplatkové výbavy 485.700 CZK 

SLEVY 

Sleva SMAŽÍK (Předváděcí vůz, ), registrovaný vůz (TP) 01/2022 -60.800 CZK 

Cena celkem 424.900 CZK 

DPH (21%) 73.743 CZK 

Nabídková cena včetně DPH 424.900 CZK 

Strana 2 



  
  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Objem válců (cm3): 

Převodovka: 

1368 Druh zdroje napájení: Benzín 

Manuální 

STANDARDNÍ VÝBAVA 

1 6" ocelová kola černá Mechanicky ovládaná vnější zpětná zrcátka 

Pastelová barva červená Passione 

Pěnový volant 

Airbag řidiče 

Airbag spolujezdce 

Asistenční štítek Senzor kontroly tlaku v pneumatikách TPMS 

Stop&Start Dálkové ovládání centrálního zamykání 

ESP s ASR, MSR, DST, ERM + Hill Holder (asistent rozjezdu do Tempomat 

kopce) UConnect rádio s 7" dotykovým displejem s handsfree bluetooth a 

ovládáním na volantu, 6x repro, USB, 
USB vstup pro zadní sedadla 

Elektricky ovládáná přední okna 

Elektrický posilovač řízení Dualdrive 

Funkce zrcadlení chytrého telefonu 

Kit Fix&Go- sada na rychlou opravu pneumatik 

Kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě karosérie 

Logistický OPT 

Vyhřívané zadní sklo 

Výškově a osově nastavitelný volant 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

Zadní bubnové brzdy 

MY21 Zadní stěrač 

Manuální klimatizace s protipylovým filtrem 

Hodnota emisí CO2 je definována na základě oficiálních testů prováděných v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v době 
schválení typu. 
Specifikace (A) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě cyklu NEDC podle nařízení EU 692/2008. 
Specifikace (B) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě měření nebo korelační metody s odkazem na cyklus NEDC podle 
nařízení (EU) 2017/1152-1153. 
Specifikace (C) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě nového zkušebního postupu WLTP podle nařízení 2017/1347. 

Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle použitelných právních předpisů jsou uváděny za účelem umožnění porovnání 
údajů o vozidlech. Homologované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nemusejí odrážet skutečné hodnoty emisí CO2 a spotřeby 
paliva, které záleží na mnoha souvisejících faktorech, mimo jiné například na jízdním stylu, trase, povětrnostních a silničních 
podmínkách; stavu, používání a výbavě vozidla. 
Hodnota emisí CO2 a spotřeby paliva uvedené v tomto dokumentu, který shrnuje vybranou konfiguraci, platí pro vozidlo včetně jeho 
veškeré výbavy, příslušenství a pneumatik zvolených v průběhu konfigurace. 
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konfigurovaného vozidla nejsou konečné a mohou se vyvíjet v důsledku změn ve výrobním 
cyklu; aktuální hodnoty budou k dispozici u oficiálního prodejce vybrané sítě FCA. 
V každém případě platí, že oficiální hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla zakoupeného zákazníkem budou uvedeny v 
doprovodných dokumentech k vozidlu. 
V případech, kdy jsou hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva důležité pro účely výpočtu daní a nákladů souvisejících s vozidlem, je 
třeba se řídit platnými právními předpisy v příslušné zemi. 

„ Konfigurace vozidla má dopad na spotřebu paliva a na emise CO2.“ 
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Seznam značek pneumatik, které jsou k dispozici pro toto vozidlo nebo kterými je již vozidlo vybaveno výrobcem automobilů podle 
dostupnosti pneumatik a souvisejících technických podkladů, je dostupný naskenováním uvedeného QR kódu (v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2020/740, 25. května 2020). 

Děkujeme Vám za Váš zájem. 

David Kulhanek 
SMAZIK S.R.O. 
VELKE PRITOCNO 317, 273 51 VELKE PRITOCNO 
Telefon: 777045511 

e-mail: kulhanek@smazikkladno.cz 

Nabídka platí do vyprodání. Podmínky a obsah tohoto návrhu podléhají možným změnám v důsledku aktualizací ceníků nebo 
propagačních podmínek. 

Podmínky použití: informace a obrázky, včetně barev modelu, které se týkají vybavení, vnějšího vzhledu, výkonu, rozměrů a 
hmotnosti, cen, spotřeby paliva, provozních nákladů atd. související s produkty na této stránce jsou předmětem nepřetržité 
aktualizace a mohou zobrazovat příslušenství a doplňky, které nejsou součástí standardního vybavení. Tyto údaje jsou proto pouze 
ilustrativní a mohou se v nich nacházet chyby nebo nepřesnosti. 
Produkty a ceny: všechny ceny jsou uváděny jako nezávazné návrhy od FCA svým prodejcům. Ceny volitelné výbavy se týkají voleb 
přidaných na úrovni výroby. Naším cílem je vždy zobrazovat v době výběru nejaktuálnější ceny. V některých výjimečných případech 
však ceny nemusí být aktualizovány. 
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