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INGYENESEN HÍVHATÓ TELEFONSZÁM

Hívja a CIAO FIAT számot termékekkel és szolgáltatással kapcsolatos 
információkért, illetve országúti segélyszolgáltatásért (napi 24 órán át, a hét minden 
napján).

* Ne felejtse el ellenőrizni hívásának díját, ha külföldről, vagy mobil hálózatról telefonál.

SZERVIZ SZERZŐDÉSEK

A Mopar® Járművédelem számos olyan, a Fiat által jóváhagyott 
szolgáltatáscsomagot kínál, melyek biztosítják ügyfeleink számára a gondtalan 
vezetést. A Mopar® Járművédelmi csomagok igénybevétele garantálja, hogy a 
járművén végzett munkálatokat a legjobban képzett szakemberek és szerelők végzik 
a Fiat márka hivatalos márkaszervizeiben, eredeti gyári alkatrészek felhasználásával. 
Az egyes csomagok különböző futamidőkre és futásteljesítményekre érvényesek, 
kifejezetten az Ön igényeire szabva. A Mopar® olyan csomagokat dolgozott ki, 
melyekkel biztos lehet abban, hogy az Ön új Qubo-ja mindig tökéletes kondícióban 
lesz. 



Négy méter alatti hosszával és kicsi 
fordulókörével, a kívül-belül megújult Qubo ideális 
városi autó. Agilis és kompakt, ugyanakkor tágas 
beltérrel, valamint fi gyelemreméltó csomagtérrel 

rendelkezik. Oldalsó tolóajtói pedig lehetővé 
teszik, hogy az utasok még a legszűkebb helyeken 

is könnyedén ki,- és beszálljanak. 

MOSOLYOGJON
Mert a Qubo-val 
többé nem gond a parkolás
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Az új Qubo rakodótere biztosan le fogja 
nyűgözni: a hátsó ülések eltávolításával 
a csomagtér befogadóképessége 
akár 2,500 literes is lehet.  
Az ülések 16 különböző 
pozícióban állíthatóak, a hátsó 
ülések támlái lehajthatóak, de 
teljesen el is távolíthatóak.  
Az első ülés lehajtásával sík 
raktérfelület hozható létre, mely akár 2.5 méter 
hosszú tárgyak szállítására is alkalmas. 

PAKOLJON 
BÁTRAN

Mert bármit 
magával 

  vihet
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Üljön be az új Qubo kormánya mögé, és fedezzen 
fel egy teljesen új világot a tágas beltértől 

kezdve az új színekben és anyagokban pompázó 
üléskárpitokon át egészen az információs,- 

és szórakoztató rendszerig. Az új 5’’-os 
érintőképernyős rádió Bluetooth® kihangosítóval, 

USB csatlakozással és MP3-lejátszóval mindig 
elérhetővé teszi azt a zenét, amit Ön szeretne 

hallgatni, míg a beépített műholdas navigációs 
rendszer segít könnyedén megtalálni a 

célállomást. Az új Qubo esetében Ön választhat 
a manuális, vagy Dualogic™ 5-fokozatú 

sebességváltók között is. 
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IMPROVIZÁLJON
Az új Qubo Trekking-gel 
           mindig más kalandok 
                                 várják.
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Bármi legyen is az úticélja, az új Qubo Trekking-gel 
bátran tervezheti szabadidejét. 

A zárható differenciálműként működő Traction+ 
funkciónak köszönhetően pedig a legnehezebb 

terepeket is legyőzheti, hiszen a rendszer hatékonyan 
javítja a tapadást csúszósabb útfelületeken is. 



Látványos motorvédő lemeze, logóval ellátott oldalsó díszcsíkjai, 
Trekking könnyűfém keréktárcsái, négyévszakos gumiabroncsokkal, 
valamint tetőcsomagtartó rúdjai feltűnővé teszik az új Qubo Trekking 
egyéniségét, mely alig várja, hogy belevethesse magát a szabadidős 
kalandokba és a mindennapi élet kihívásaiba. Ráadásul mostantól 
egy újabb, exkluzív, Magnetic bronz színben is rendelhető.

FEJEZZE KI 
ÖNMAGÁT 

A szellem 
      szabadsága.

10_11



K
ül

ső
 k

ar
os

sz
ér

ia
sz

ín
ek Pasztellszínek

Metálszínek

* kizárólag a Trekking verzióhoz
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293 AMORE PIROS293 AMORE PIROS 487 MEDITERRÁN KÉK487 MEDITERRÁN KÉK

249 AMBIENT FEHÉR   249 AMBIENT FEHÉR168 BREAKCORE VÖRÖS    

Pasztellszínek

168 BREAKCORE VÖRÖS 479 RIVIÉRA KÉK   479 RIVIÉRA KÉK

551 SZICÍLIA NARANCS551 SZICÍLIA NARANCS

444 MAGNETIC BRONZ*
ÚJ

333 LIBERTÀ KÉK
ÚJ

612 MAESTRO SZÜRKE

632 TENOR FEKETE

EASY
• Elektromos első ablakemelők
• 4 légzsák
• 15”-os dísztárcsák
• Távirányítós központi zár 
• 12 V-os csatlakozó elöl
• Tolóajtók oldalt
•  Magasságban és mélységben 

állítható kormányoszlop

LOUNGE
Az EASY felszereltségi szintjén túl:
•  Bluetooth® kihangosítóval ellátott 

érintőképernyős rádió, MP3/AUX/USB
•  Audió rendszer kezelőszervei a 

kormánykeréken
• Manuális légkondicionáló berendezés
• Ködlámpák
•  60/40 arányban osztott, lehajtható hátsó 

ülés
•  Karosszéria színére fényezett elektromos 

külső tükrök
• Karosszéria színére fényezett lökhárítók

TREKKING
A LOUNGE felszereltségi szintjén túl:
•  15”-os Trekking, könnyűfém keréktárcsák
• Traction+
• Sötétített hátsó ablakok
• Tetőcsomagtartó sínek
•  Trekking csomag (egyedi első lökhárító, 

M+S gumiabroncsok, emelt felfüggesztés)
•  Állítható magasságú vezetőülés 

deréktámasszal
•  Első kartámasz

Kárpitok:

Karosszéria színek/kárpitok:

EASY LOUNGE TREKKING

Felszereltségi szintek:

KÓD SZÍN OPCIÓ
EASY LOUNGE TREKKING

094 162 163 213

ALAPSZÍNEK

168 Breakcore vörös 4HS ¢ ¢ ¢ ¢

249 Ambient fehér 4SA ¢ ¢ ¢ ¢

479 Riviéra kék 6FW ¢ - ¢ -

551 Szicília narancs 5JQ ¢ ¢ ¢ ¢

METÁLFÉNYEZÉS

293 Amore piros 210 ¢ ¢ ¢ ¢

487 Mediterrán kék      210 ¢ - ¢ -

612 Maestro szürke     210 ¢ ¢ ¢ ¢

632 Tenor fekete 210 ¢ ¢ ¢ ¢

333 Libertà kék 210 ¢ ¢ ¢ -

444 Magnetic Bronz 210 - - - ¢

Új

Új

094 Szürke/lime 162 Világosszürke 163 Sötétszürke 213 Sail szövet094 Szürke/lime

LOUNGE

162 Világosszürke 163 Sötétszürke 213 Sail szövet



EASY LOUNGE TREKKING

STÍLUS ÉS KEREKEK

Oldalsó díszcsíkok 4BJ ¢ ¢ ¢

Ezüst oldalcsík és ezüst betét az első 
lökhárítón

4GN – – ¢

Metálfényezés 210 � � �

Karosszéria színére fényezett külső 
tükrök 976 � ¢ ¢

Karosszéria színére fényezett lökhárítók 876 � ¢ ¢

Sötétített ablakok a “B” oszloptól 070 � � ¢

15”-os dísztárcsák 141 ¢ ¢ –

15” könnyûfém kerekek 185/65/R15 108 � � �

15” Trekking könnyûfém kerekek 420 � � ¢

16”-os könnyűfém kerekek könnyűfém 
kerekek

421 � � –

Téligumi 185/65 R15 142 � � �

Tetőcsomagtartó sínek 375 � � ¢

Bőr kormány és bőr váltókar, audio 
kezelőszervek a kormányon

5KV � � �

CSOMAGOK

KOMFORT CSOMAG (elektromos, 
fűthető külső tükrök, kartámla elöl, 
állítható magasságú vezetôülés 
deréktámasszal)

5UV � – –

STÍLUS CSOMAG (sötétített hátsó 
ablak, 16”-os könnyűfém keréktárcsák, 
tetősín)

8WQ � � –

ECO PACK: módosított generátor, 
olajpumpa és termosztát 66M – �4/2 �4/2

KOMFORT / FUNKCIONALITÁS

Start&Stop 5DE – �q/2 �q/2

Manuális légkondicionáló berendezés 025 � ¢ ¢

Bal oldali tolóajtó 055 ¢ ¢ ¢

Jobb oldali tolóajtó 523 ¢ ¢ ¢

Két szárnyú hátsó ajtó 519 � � –

12V-os csatlakozó elöl 823 ¢ ¢ ¢

Elemlámpaként kivehető világítás 58F � � �

Állítható magasságú és mélységű 
kormányoszlop 011 ¢ ¢ ¢

Elektromos első ablakemelők 028 ¢ ¢ ¢

Elektromosan állítható és fűthető külső 
tükrök 041 � ¢ ¢

Dohányzó csomag 989 � � �

Vezetőülés állítható deréktámasszal**** 40Y � � ¢

Állítható magasságú vezetőülés**** 450 � � ¢

Első kartámasz**** 132 � � ¢

Fűthető első ülések 452 � � �

Fűthető vezetőülés 453 � � �

60/40 arányban osztott, lehajtható 
hátsó ülés 195 � ¢ ¢

*** Csökkentett ergonómiájú, teljesen összehajtható utasülés, nem kompatibilis a biztonsági öv 
bekapcsolásra fi gyelmeztető funkcióval, vagy az oldallégzsákokkal és kizárólag a 195-ös opcióval 
együtt rendelhető, csak együtt rendelhetőek
**** csak együtt rendelhetőek
q kizárólag a 66M opcióval rendelhető     p kizárólag a 041, 66M, 5DE opciókkal rendelhető
2 nem rendelhető az 1.4-es motor verzióval    3 nem rendelhető a metán motor verzióval          
4 kizárólag az 5DE opcióval együtt rendelhető Sz
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EASY LOUNGE TREKKING

Előre dönthető utasülés*** 4GQ � � �

Csomagtér háló 762 �3 �3 �

Dualogic™ robotizált sebességváltó 
(a 80 Le-s 1.3 MultiJet motor verzióhoz) 407 – �p –

Sebességtartó automatika 416 – �2 �

Traction Plus: ESC kapcsolható 
elektronikus differenciálzárral

941 – – ¢

BIZTONSÁG

Központi zár távirányítóval 008 ¢ ¢ ¢

Isofi x gyerekülés rögzítési pontok 631 ¢ ¢ ¢

Vezető és utasoldali légzsák 500 ¢ ¢ ¢

Oldallégzsákok 505 ¢ ¢ ¢

Tolatóradar 508 � � �

Ködlámpák 097 � ¢ ¢

ABS 009 ¢ ¢ ¢

Elektronikus Menetstabilizátor (ESC)  392 ¢ ¢ ¢

Zárreteszelés 064 � � �

Riasztó 213 � � �

Fix & go (defektjavító) 499 ¢ ¢ ¢

Keréknyomás ellenőrző rendszer 7A6 ¢ ¢ ¢

15”-os acél pótkerék 980 � �3 �

AUDIO / INFORMÁCIÓS,- ÉS SZÓRAKOZTATÓ RENDSZER

Rádió előkészítés (kábelezés) 072 ¢ – –

Autórádió CD- és MP3 - lejátszóval 717 � – –

Bluetooth® 5’’ érintőképernyős rádió, 
MP3, 6 hangszóró, USB, audió lejátszás 
(kizárólag a 245 opcióval rendelhető)

414  �  ¢  ¢

Audió kezelőszervek a kormánykeréken 
(kizárólag a 414 opcióval rendelhető) 245  �  ¢  ¢

5”-os érintőképernyős rádió-mp3 
lejátszó, navigációs rendszer 
iGO Európa térképpel, USB/AUX 
kártya csatlakozóval, Bluetooth® 
telefonkihangosítóval

4CU � � �

¢ = széria         � = opció        – = nem rendelhető        

EASY - 
LOUNGE

EASY - LOUNGE - TREKKING LOUNGE - 
TREKKING

  Benzin Dízel Dízel

MOTOR 1,4 Fire 8v 77 Le 1,3 MultiJet 16v 80 Le 1,3 MultiJet 16v 95 Le

Hengerek száma, elrendezése 4, soros 4, soros 4, soros

Hengerűrtartalom (cm3) 1,368 1,248 1,248

Környezetvédelmi besorolás: Euro 6 Euro 6 Euro 6

Kompresszióviszony 11,1 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Maximális teljesítmény: kW (Le) ford,/percnél 57 (77) 6000 59 (80) 3750 70 (95) 3750

Maximális nyomaték: Nm (kgm) ford,/percnél 115 (11,7) 3000 200 (20,4) 1500 200 (20,4) 1500

Üzemanyag Hengerenkénti elektronikus, fázishelyes 
Multipoint befecskendezés, visszafolyócső 

nélküli rendszer

Közös nyomócsöves MultiJet  
Befecskendezés turbófeltöltővel és 

töltőlevegő-hűtővel

Közös nyomócsöves MultiJet  
Befecskendezés turbófeltöltővel és 

töltőlevegő-hűtővel

ERŐÁTVITEL

Váltómű 5-fokozatú 5-fokozatú 5-fokozatú

Meghajtás első kerék első kerék első kerék

ELEKTROMOS RENDSZER (12 V)

Akkumulátor kapacitás (Ah ) 50 63 63

KEREKEK

Gumiabroncsok 185/65/R15 185/65/R15 (M+S***) 185/65/R15 (M+S***)

FELFÜGGESZTÉS

Elöl McPherson típusú független kerékfelfüggesztés McPherson típusú független kerékfelfüggesztés McPherson típusú független kerékfelfüggesztés

Hátul Csatolt hosszlengőkaros Csatolt hosszlengőkaros Csatolt hosszlengőkaros

KAPACITÁS

Üzemanyagtartály (l) 45 45 45

KORMÁNYZÁS

Fordulókör (m) 10,8 10,8 10,8

Fordulókör átmérő faltól falig (m) 11,2 11,2 11,2

Kormány fordulat a két végállás között 2,8 2,8 2,8

FÉKEK - D (Dob) - T (Tárcsa) 

Hátsó (mm) D 203 D 228 D 228

Első: (mm) T 257 T 257 T 284

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/h) 155 161 167

Gyorsulás 0-100 km/h (mp) 14,7 13,9 11,9

ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS 
(l/100 km)1 (kg/100 km - m3/100 km a metán 
esetében)

Városi ciklusban 8,9 5,7/4,8****/4,7* 5,7/4,8****

Városon kívüli ciklusban 5,8 3,8/3,6****/3,5* 3,8/3,6****

Vegyes 6,9 4,5/4,0****/3,9* 4,5/4,0****

CO2 kibocsátás (g/km) 161 118/106****/103* 118/106****

MÉRETEK

Hosszúság (mm) 3957 3957/3971*** 3957/3971***

Szélesség (mm) 1716 1716 1716

Magasság (mm) 1735/1803** 1735/1742¿/1803**/1810*** 1735/1742¿/1803**/1810***

Tengelytáv (mm) 2513 2513 2513

Első nyomtáv(mm) 1462 1462/1464*** 1462/1464***

Hátsó nyomtáv(mm) 1464 1464/1465*** 1464/1465***

Csomagtér kapacitás (m3)
   Eltávolított hátsó ülésekkel

0,33 0,33 0,33

2,5 2,5 2,5

TÖMEGADATOK

Saját tömeg (kg) 1255 1275 1275

Vontatható tömeg (nem fékezett) (kg) 400 400 400

Vontatható tömeg (fékezett) (kg) 600 1000 1000

1 Üzemanyag-fogyasztás az Európai szabályozásnak megfelelően (liter /100 km)     ¿ Magasság tetőrudak nélkül       

* DualogicTM robotizált sebességváltóval, Eco csomaggal és Start&Stop funkcióval        ** Magasság tetőrudakkal       *** Trekking Version     **** Eco csomaggal és Start&Stop funkcióval
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