VÝBAVA ZDARMA V HODNOTĚ 50 000 KČ
ABARTH 595 / 695
VÝBAVA

MOTOR

KÓD

CENÍKOVÁ CENA

Abarth 595

1.4 T-Jet 165 k

312.HJM.0

686 500 Kč

Abarth 595C

1.4 T-Jet 165 k

312.CJM.0

746 500 Kč

Abarth 695

1.4 T-Jet 180 k

312.HKT.0

791 500 Kč

Abarth 695C

1.4 T-Jet 180 k

312.CKT.0

851 500 Kč

ZÁRUKY A SERVIS:
Razítko prodejce

S každým vozem Abarth zakoupeným u autorizovaných prodajců je spojen komplexní servis a rozšířená záruka.
Abarth poskytuje svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku, dvouletou záruku na lak a osmiletou záruku na
prorezivění karosérie. Tyto záruky nejsou nijak omezeny počtem najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně v
celé Evropě k dispozici speciální asistenční služba – Abarth asistance. Bližší informace o záruce poskytované
výrobcem Vám poskytne autorizovaný prodejce Abarth resp. jsou uvedené v Záruční a servisní knížce.

Ceník platný od 15.7.2022 do odvolání. Změna cen vyhrazena. Ceníková cena je platná za předpokladu, že nenastane podstatná změna okolností. Fiat Chrysler Automobiles Central
and Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo v případě podstatné změny okolností (napr. nedostatok výrobných komponentov na trhu) nebo vyšší moci, pokud by nastaly, upravit cenu
vozu kdykoliv v případě změn modelů, verzí, výbav, volitelné výbavy či ceníkové ceny bez předcházejícího upozornění. Ceny jsou uvedené v Kč s DPH (není-li uvedeno jinak). Fiat
Chrysler Automobiles Central and Eastern Europe Kft. si vyhrazuje právo změn popsaných modelů z technických anebo obchodních důvodů. Akční nabídka platí pro odběr jednoho
vozu na jednoho zákazníka. Maximální částka výbavy zdarma činí 50 000 Kč a platí do odvolání. Uvedené údaje jsou pouze informativní a nemohou být považovány za návrh smlouvy.

Fiat Chrysler Automobiles Central and Eastern Europe Kft. Madarász Viktor u. 47. A-B. ép. IV. em., 1138 Budapest

www.abarth.cz

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA
Kód

595 / 595C

695 / 695C

Airbag řidiče

Bezpečnost a technologie

500





Airbag spolujezdce

502





Boční airbagy (pro 695 váže 3K4 nebo 3K5, pro 695C váže 3K6 nebo 3K7)

505



0

Hlavové airbagy

614





Kolenní airbag řidiče

150





ESP (zahrnuje ASR, MSR, HBA + Hill Holder)

392





TPMS - Monitoring tlaku v pneu

5YB





Přední mlhová světla

097





Zadní parkovací senzory

508





Zadní odpružení KONI, přední pružiny Eibach, přední a zadní frekvenčně selektivní tlumiče
(FSD)

78Z





Přední odpružení Koni

4H2

-



Vrtané sportovní brzdové kotouče a vysoce výkonné brzdové destičky Ferodo 1000

44B



-

Komfort a funkční prvky

Kód

595 / 595C

695 / 695C

Dálkové ovládání centrálního zamykání

008





Manuální klimatizace s protipylovým filtrem

025





Elektrické ovládání předních oken

028





Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním v barvě karosérie

041





Elektrický posilovač řízení Dualdrive™

112





Robotizovaná převodovka Dualogic™ (pro 595/595C váže 5BH, pro 695/695C váže 5KV)

407

40,000

40,000

Ovládání převodovky Dualogic™ na volantu (váže 407)

5BH

0

-

Ovládání převodovky Dualogic™ na volantu (váže opt 407 nebo 3K9)

5KV

-

0

Senzor deště a stmívání

347





Vyhřívané zadní sklo

029





Zadní stěrač (standard pro 595 a 695)

101

 /-

 /-

Uzamykatelné víčko nádrže

352





Kit Fix&Go (sada na opravu pneumatik)

499





■ standardní výbava

- není k dispozici
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STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA
Kód

595 / 595C

695 / 695C

Barevný 7" TFT displej

Audio a telematika

4GF





UConnect rádio s 7" dotykovým displejem s Bluetooth, Handsfree a ovládáním na volantu,
6x repro, USB, AUX, DAB

7Q9





Funkce zrcadlení chytrého telefonu

8EW





Zásuvka 12V na středovém tunelu

823





Interiér

Kód

595 / 595C

695 / 695C

Palubní deska v matně šedém provedení

6BG



-

-



Palubní deska v tmavě šedém provedení
Výškově nastavitelný volant

011





Multifunkční sportovní volant čalouněný kůží

44P



-

Multifunkční volant v kombinaci kůže/Alcantara s karbonovými detaily

709

-



Výškově nastavitelné sedadlo řidiče (pro 695 váže 3K4 nebo 3K5, pro 695C váže 3K6 nebo
3K7)

626



0

Sportovní sedadla - černý textil s logem Abarth

8E7



-

Sportovní sedadla Abarth Corsa by Sabelt - černo-šedý textil

8RS

-



Zadní dělené opěradlo s hlavovými opěrkami 50/50

195





Koberečky 595

9L9



-

Koberečky 695

9LA

-



Exteriér

Kód

595 / 595C

695 / 695C

Pastelový lak - šedá Campovolo

5JQ





Pastelový lak - bílá Gara

5CA

10,000

10,000

Pastelový lak - červená Passione

5CJ

10,000

10,000

Metalický lak - černá Scorpione

5CE

14,000

14,000

Metalický lak - šedá Record

5DP

14,000

14,000

Matný lak - modrá Rally (váže 6U9 a 15W pro 595/595C a 4BZ pro 695/695C)

PHK

28,000

28,000

Transportní ochrana (pouze pro matný lak - opt PHK)

6U9

0

0

■ standardní výbava

- není k dispozici
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STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA
Kód

595 / 595C

695 / 695C

Pastelový lak šedá Campovolo + černá střecha (váže 4BZ)

Exteriér

0Q0

-

18,000 / -

Pastelový lak bílá Gara + černá střecha (váže 15W nebo 4BZ nebo 3L0 nebo 3L1)

0SE

18,000 / -

18,000 / -

Pastelový lak červená Passione + černá střecha (váže 15W nebo 4BZ nebo 3L0 nebo 3L1)

1CJ

18,000 / -

18,000 / -

Metalický lak šedá Record + černá střecha (váže 15W nebo 4BZ nebo 3L0 nebo 3L1)

0SD

22,000 / -

22,000 / -

Lem předního nárazníku v karbonovém provedení

09B

16,000

16,000

Polep boků s nápisem ABARTH a kryty vnějších zpětných zrcátek v červené barvě
(nelze s barvami exteriéru s černou střechou, s barevnými pakety a 3L6)

1R4

4,000

4,000

Polep boků s nápisem ABARTH a kryty vnějších zpětných zrcátek v bílé barvě
(nelze s barvami exteriéru s černou střechou, s barevnými pakety a 3L6)

1R5

4,000

4,000

16" kola z lehkých slitin

5EV



-

17" kola z lehkých slitin - Monte Carlo

WAD

-



Brzdové třmeny Brembo - čevené

6AJ



Výfuk Record Monza (2x2)

NEC

-

■ standardní výbava

5EV
standardní výbava
pro 595/595C

3KT
volitelná výbava
v rámci paketu pro 595/595C

WAD
standardní výbava
pro 695/695C

5YN
volitelná výbava
v rámci paketu pro 695/695C

- není k dispozici



3KP
volitelná výbava
v rámci paketu pro 595/595C

3KR
volitelná výbava
v rámci paketu pro 695/695C
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STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA
Pakety

Kód

595 / 595C

695 / 695C

Paket 595 Black
- Kryty vnějších zpětných zrcátek a lem nárazníků v černé barvě (5HQ)
- Brzdové třmeny - černé (7PJ)

15W

10,000

-

Paket 695 Black
- Kryty vnějších zpětných zrcátek a lem nárazníků v černé barvě (5HQ)
- Brzdové třmeny Brembo - černé (83Y)

4BZ

-

10,000

Paket 595 Yellow (nelze s matným modrým lakem a s barvami exteriéru s černou střechou)
- Kryty vnějších zpětných zrcátek a lem nárazníků ve žluté barvě (5HR)
- Brzdové třmeny - žluté (4TA)
- Bezpečnostní pásy ve žluté barvě (7UV)

3L7

13,500

-

Paket 695 Yellow (nelze s matným modrým lakem a s barvami exteriéru s černou střechou)
- Kryty vnějších zpětných zrcátek a lem nárazníků ve žluté barvě (5HR)
- Brzdové třmeny Brembo - žluté (4SU)
- Bezpečnostní pásy ve žluté barvě (7UV)

3L8

-

13,500

Paket 595 Red (nelze s matným modrým lakem a s barvami exteriéru s černou střechou)
- Kryty vnějších zpětných zrcátek a lem nárazníků v červené barvě (7PX)
- Brzdové třmeny - červené (4KM)
- Bezpečnostní pásy v červené barvě (8S4)

3L9

13,500

-

Paket 695 Red (nelze s matným modrým lakem a s barvami exteriéru s černou střechou)
- Kryty vnějších zpětných zrcátek a lem nárazníků v červené barvě (7PX)
- Bezpečnostní pásy v červené barvě (8S4)

3M0

-

10,000

Paket Cool (pouze pro 595 a 695)
- Skrytá anténa v tvaru uzávěru (6GD)
- Zatmavená zadní okna (070)

3L5

7,000 / -

7,000 / -

Paket Tech
- Automatická klimatizace s protipylovým filtrem (140)
- UConnect rádio s navigací, 7" dotykovým displejem s Bluetooth, Handsfree a ovládáním
na volantu, 6x repro, USB, AUX, DAB (7QC)

3L4

23,000

23,000

■ standardní výbava

- není k dispozici
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STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA
Pakety

Kód

595 / 595C

695 / 695C

Paket Style
- Audio systém Beats (4YG)
- Xenonové světlomety (230)

3L3

34,000

34,000

Paket F595
- Výfuk Record Monza vertical (2x2) (2NO)
- Matně černá palubní deska (4H0)
- Přední odpružení Koni (4H2)
- 17" kola z lehkých slitin - Formula, matně černá (3KP)
- Logo F595 (MTV)

3L2

31,500

-

Paket 595 Turismo - černý
- Kryty vnějších zpětných zrcátek v chromovaném provedení (4RR)
- Sportovní sedadla - černá kůže s logem Abarth (5OJ)
- 17" kola z lehkých slitin - Granturismo (3KT)
- Logo 595 Turismo (5H2)

3L0

40,000

-

Paket 595 Turismo - hnědý
- Kryty vnějších zpětných zrcátek v chromovaném provedení (4RR)
- Sportovní sedadla - hnědá kůže Helmet s logem Abarth (8RX)
- 17" kola z lehkých slitin - Granturismo (3KT)
- Logo 595 Turismo (5H2)

3L1

40,000

-

Paket 695 Turismo - černý (váže 505 a 626) (pouze pro 695)
- Palubní deska v provedení Alcantara (1GN)
- Sportovní sedadla - černá kůže s logem Abarth (5OJ)
- Prosklená střecha s elektrickým otevíráním (400)
- 17" kola z lehkých slitin - Formula, titánové (5YN)
- Logo 695 Turismo (5H1)

3K4

-

75,000 / -

■ standardní výbava

- není k dispozici
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STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA
Pakety

Kód

595 / 595C

695 / 695C

Paket 695 Turismo - hnědý (váže 505 a 626) (pouze pro 695)
- Palubní deska v provedení Alcantara (1GN)
- Sportovní sedadla - hnědá kůže Helmet s logem Abarth (8RX)
- Prosklená střecha s elektrickým otevíráním (400)
- 17" kola z lehkých slitin - Formula, titánové (5YN)
- Logo 695 Turismo (5H1)

3K5

-

75,000 / -

Paket 695 Turismo Cabrio - černý (váže 505 a 626) (pouze pro 695C)
- Palubní deska v provedení Alcantara (1GN)
- Sportovní sedadla - černá kůže s logem Abarth (5OJ)
- 17" kola z lehkých slitin - Formula, titánové (5YN)
- Logo 695 Turismo (5H1)

3K6

-

- / 55,000

Paket 695 Turismo Cabrio - hnědý (váže 505 a 626) (pouze pro 695C)
- Palubní deska v provedení Alcantara (1GN)
- Sportovní sedadla - hnědá kůže Helmet s logem Abarth (8RX)
- 17" kola z lehkých slitin - Formula, titánové (5YN)
- Logo 695 Turismo (5H1)

3K7

-

- / 55,000

Paket Competizione s manuální převodovkou
- Výfuk Record Monza vertical (2x2) (2NO)
- Sportovní sedadla Abarth Corsa by Sabelt - kombinace karbonového vlákna a eko kůže
(8RU)
- Mechanický samosvorný diferenciál (933)
- Logo 695 Competizione (38U)

3K8

-

75,000

Paket Competizione s automatickou převodovkou (váže 5KV)
- Výfuk Record Monza vertical (2x2) (2NO)
- Sportovní sedadla Abarth Corsa by Sabelt - kombinace karbonového vlákna a eko kůže
(8RU)
- Robotizovaná převodovka Dualogic™ (407)
- Logo 695 Competizione (38U)

3K9

-

75,000

■ standardní výbava

- není k dispozici
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STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA
Pakety

Kód

595 / 595C

695 / 695C

Paket Evo (váže 5CE, nelze s 1R4 a 1R5) (pouze pro 695)
- Rozšiřující BodyKit (054)
- Nastavitelný střešní spoiler (68Z)
- 17" kola z lehkých slitin, matně černá (3KR)

3L6

-

90,000 / -

Paket Turismo/Competizione I.
- Sportovní pedály, prahové lišty a opěrka nohy z nerezové oceli
- Hliníková hlavice řadicí páky

9SS





Paket Turismo/Competizione II.
- Hliníkový uzávěr palivové nádrže
- BMC vzduchový filtr

9SU





■ standardní výbava

- není k dispozici
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

1.4 T-Jet 165k (benzín)
595 / 595C

1.4 T-Jet 180 k (benzín)
695 / 695C
1368

Obsah (cm3)

4, v řadě

Počet válců, uspořádání
Maximální výkon (kW / k při ot./min)
Maximální točivý moment (Nm pri ot./min)

121 (165) při 5500

132 (180) při 5500

230 při 2250 (sportovní režim)

250 při 2250 (sportovní režim)

manuální: 5 / robotizovaná: 5

Převodovka

2300

Rozvor náprav (mm)

1415 / 1408

Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)
Délka (mm)

3660

Šířka (mm)

1627 (1893*)

Výška (mm)

1485

Objem zavazadlového prostoru (l) min.

185

Objem palivové nádrže (l)

35

Maximální rychlost (km/h)

218

225

Zrychlení (s): 0–100 km/h

7,3 (7,4**)

6,7 (6,9**)

hatchback: 6,7 - 6,8

hatchback: 6,9 - 7,0

kabriolet: 6,8 - 6,9

kabriolet: 6,9 - 7,2

hatchback: 152 - 155

hatchback: 156 - 160

kabriolet: 155 - 157

kabriolet: 156 - 163

WLTP Kombinovaná spotřeba (l/100km)
WLTP Emisie (g/km)
* se zpětnými zrcátky
** s robotizovanou převodovkou Dualogic™
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