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PROFESJONALNY JAK TY

DANE TECHNICZNE I  WYPOSAŻENIE



Silnik MultiJet 95 KM EcoJet 95 KM S&S MultiJet 120 KM EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Liczba cylindrów, położenie 4, rzędowo 4, rzędowo 4, rzędowo 4, rzędowo 4, rzędowo

Położenie z przodu, poprzecznie z przodu, poprzecznie z przodu, poprzecznie z przodu, poprzecznie z przodu, poprzecznie

Pojemność skokowa (cm3) 1598 1598 1598 1598 1598

Średnica x skok (mm) 80 x 79,5 80 x 79,5 80 x 79,5 80 x 79,5 80 x 79,5

Norma emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Kontrola emisji spalin Katalizator SCR z wtryskiem  Adblue® i filtrem cząstek stałych (DPF) Katalizator SCR z wtryskiem Adblue® i filtrem cząstek stałych (DPF) Katalizator SCR z wtryskiem Adblue® i filtrem cząstek stałych (DPF) Katalizator SCR z wtryskiem Adblue® i filtrem cząstek stałych (DPF) Katalizator SCR z wtryskiem Adblue® i filtrem cząstek stałych (DPF)

Stopień sprężania 15,45 : 1 15,45 : 1 15,45 : 1 15,45 : 1 15,45 : 1

Moc maksymalna  EC: kW (KM) przy obr./min. 70 (95) przy 3500 70 (95) przy 3500 88 (120) przy 3500 92 (125)  3500 107 (145) a 3500

Maksymalny moment obrotowy EC: Nm przy obr./min 260 przy 1500 260 przy 1500 300 przy 1750 320 przy 1500 340 przy 1750

Zasilanie Common rail z turbosprężarką o zmiennej geometrii Common rail z turbosprężarką o zmiennej geometrii Common rail z turbosprężarką o zmiennej geometrii Common rail z dwiema turbinami o stałej geometrii w techniologii TwinTurbo Common rail z dwiema turbinami o stałej geometrii w techniologii TwinTurbo

Start&Stop + odzyskiwanie enegrii z hamowania niedostępne w standardzie niedostępne w standardzie w standardzie

Ilość zaworów 16 16 16 16 16

Przenoszenie napędu
Napęd Przedni Przedni Przedni Przedni Przedni

Liczba biegów 6 + wsteczny 6 + wsteczny 6 + wsteczny 6 + wsteczny 6 + wsteczny

Układ kierowniczy
Rodzaj Mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem hydraulicznym Mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem hydraulicznym Mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem hydraulicznym Mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem hydraulicznym Mechanizm zębatkowy ze wspomaganiem hydraulicznym

Średnica zawracania między ścianami (m) Krótki rozstaw osi 12,40
Długi rozstaw osi 13,73

Krótki rozstaw osi 12,40
Długi rozstaw osi 13,73

Krótki rozstaw osi 12,40
Długi rozstaw osi 13,73

Krótki rozstaw osi 12,40
Długi rozstaw osi 13,73

Krótki rozstaw osi 12,40
Długi rozstaw osi 13,73

Średnica zawracania między chodnikami (m) Krótki rozstaw osi 11,84 
Długi rozstaw osi  13,17

Krótki rozstaw osi 11,84 
Długi rozstaw osi  13,17

Krótki rozstaw osi 11,84 
Długi rozstaw osi  13,17

Krótki rozstaw osi 11,84 
Długi rozstaw osi  13,17

Krótki rozstaw osi 11,84 
Długi rozstaw osi  13,17

Układ hamulcowy - 4 dyski
Przód (mm) 296 x 28, wentylowane 296 x 28, wentylowane 296 x 28, wentylowane 296 x 28, wentylowane 296 x 28, wentylowane

Tył (mm) 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12 280 x 12

Zawieszenie
Przednie Niezależne typu McPherson  z drążkiem stabilizacyjnym Niezależne typu McPherson  z drążkiem stabilizacyjnym Niezależne typu McPherson  z drążkiem stabilizacyjnym Niezależne typu McPherson  z drążkiem stabilizacyjnym Niezależne typu McPherson  z drążkiem stabilizacyjnym

Tylne Sztywna belka z drążkiem Panharda, sprężynami śrubowymi 
i skośnie mocowanymi amortyzatorami hydraulicznymi

Sztywna belka z drążkiem Panharda, sprężynami śrubowymi 
i skośnie mocowanymi amortyzatorami hydraulicznymi

Sztywna belka z drążkiem Panharda, sprężynami śrubowymi 
i skośnie mocowanymi amortyzatorami hydraulicznymi

Sztywna belka z drążkiem Panharda, sprężynami śrubowymi 
i skośnie mocowanymi amortyzatorami hydraulicznymi

Sztywna belka z drążkiem Panharda, sprężynami śrubowymi 
i skośnie mocowanymi amortyzatorami hydraulicznymi

Koła

Ogumienie
205/65 R16 
205/65 R16 całosezonowe 
215/60 R17

205/65 R16 
205/65 R16 całosezonowe 
215/60 R17

205/65 R16 
205/65 R16 całosezonowe 
215/60 R17

205/65 R16 
205/65 R16 całosezonowe 
215/60 R17

215/65 R16 
205/65 R16 całosezonowe 
215/60 R17

Masy - Pojemność zbiornika

Maksymalna masa uciągu (kg) 2000 (z hamulcem)  
750 (bez hamulca)

2000 (z hamulcem)  
750 (bez hamulca)

2000 (z hamulcem)  
750 (bez hamulca)

2000 (z hamulcem)  
750 (bez hamulca)

2000 (z hamulcem)  
750 (bez hamulca)

Pojemność zbiornika z płynem Adblue® (l) 20 litrów 20 litrów 20 litrów 20 litrów 20 litrów

Pojemność zbiornika paliwa  (l) 80 litrów 80 litrów 80 litrów 80 litrów 80 litrów

DANE TECHNICZNE



FURGON Z KRÓTKIM ROZSTAWEM OSI FURGON Z DŁUGIM ROZSTAWEM OSI 

1200 kg

Masy i ładowności

MultiJet 95 KM
EcoJet 95 KM

MultiJet 120 KM

EcoJet 125 KM
EcoJet 145 KM

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1726 1743

Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 1224 1217

Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 2950 2960

1300 kg

Masy i ładowności

MultiJet 95 KM 
EcoJet 95 KM 

MultiJet 120 KM 

EcoJet 125 KM
EcoJet 145 KM

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1781 1797

Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 1264 1263

Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 3045 3060

Osiągi i zużycie paliwa MultiJet 95 KM EcoJet 95 KM MultiJet 120 KM EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 154 154 166 174 181

Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 7,8 7,2 7,8 6,9 7,1

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 5,8 5,6 5,8 5,5 5,6

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,5 6,1 6,5 5,9 6,1

Emisja CO2 (g/km) 170 160 170 155 160

Osiągi i zużycie paliwa MultiJet 95 KM EcoJet 95 KM MultiJet 120 KM EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 154 154 166 174 181

Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 8,0 7,3 8,0 7 7,2

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 6,0 5,8 6,0 5,6 5,8

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,7 6,3 6,7 6,1 6,3

Emisja CO2 (g/km) 174 164 174 159 164

Wymiary (mm) Krótki rozstaw osi

Długość 4999

Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283

Wysokość 1971

Rozstaw osi 3098

Nawis przedni 933

Nawis tylny 968

Rozstaw kół przednich 1615

Rozstaw kół tylnych 1628

Przedział ładunkowy (mm)
Długość użytkowa mierzona po podłodze do przegrody 2537

Długość użytkowa mierzona po podłodze do krawędzi klapy w przegrodzie 2950

Długość użytkowa całkowita mierzona po podłodze (ze złożonym fotelem pasażera) 3750

Długość użytkowa na wysokości 1 m od podłogi 2250

Szerokość maksymalna 1662

Szerokość między nadkolami 1268

Wysokość 1387

Wysokość progu ładunkowego 552

Pojemność, metodologia VDA** (m3) 5,2

Boczne drzwi przesuwne (mm)
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907

Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030

Wysokość 1284

Drzwi tylne (mm)
Wysokość 1320

Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391

Wymiary (mm) Długi rozstaw osi

Długość 5399

Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283

Wysokość 1971

Rozstaw osi 3498

Nawis przedni 933

Nawis tylny 968

Rozstaw kół przednich 1615

Rozstaw kół tylnych 1628

Przedział ładunkowy (mm)
Długość użytkowa mierzona po podłodze do przegrody 2937

Długość użytkowa mierzona po podłodze do krawędzi klapy w przegrodzie 3350

Długość użytkowa całkowita mierzona po podłodze (ze złożonym fotelem pasażera) 4150

Długość użytkowa na wysokości 1 m od podłogi 2650

Szerokość maksymalna 1662

Szerokość między nadkolami 1268

Wysokość 1387

Wysokość progu ładunkowego 552

Pojemność, metodologia VDA** (m3) 6

Boczne drzwi przesuwne (mm)
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907

Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030

Wysokość 1284

Drzwi tylne (mm)
Wysokość 1320

Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391

* 3 pasażerów             ** Metodologia VDA: pojemność mierzona prostopadłościanami  o wymiarach 200 x 100 x 50 mm  * 3 pasażerów             ** Metodologia VDA: pojemność mierzona prostopadłościanami  o wymiarach 200 x 100 x 50 mm  



FURGON Z WYSOKIM DACHEM FURGON Z DŁUGIM ROZSTAWEM OSI  I  WYSOKIM DACHEM  

1200 kg

Masy i ładowności
EcoJet 125 KM
EcoJet 145 KM

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1847

Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 1133

Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 2980

Osiągi i zużycie paliwa EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 155 164

Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 7,3 7,3

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 6,5 6,5

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,8 6,8

Emisja CO2 (g/km) 175 175

Wymiary (mm) Krótki rozstaw osi, wysoki dach

Długość 4999

Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283

Wysokość 2493

Rozstaw osi 3098

Nawis przedni 933

Nawis tylny 968

Rozstaw kół przednich 1615

Rozstaw kół tylnych 1628

Przedział ładunkowy (mm)
Długość użytkowa mierzona po podłodze do przegrody 2537

Długość użytkowa mierzona po podłodze do krawędzi klapy w przegrodzie 2950

Długość użytkowa całkowita mierzona po podłodze (ze złożonym fotelem pasażera) 3750

Długość użytkowa na wysokości 1 m od podłogi 2250

Szerokość maksymalna 1662

Szerokość między nadkolami 1268

Wysokość 1898

Wysokość progu ładunkowego 552

Pojemność, metodologia VDA** (m3) 7,2

Boczne drzwi przesuwne (mm)
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907

Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030

Wysokość 1284

Drzwi tylne (mm)
Wysokość 1820

Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391

* 3 pasażerów             ** Metodologia VDA: pojemność mierzona prostopadłościanami  o wymiarach 200 x 100 x 50 mm  

1200 kg

Masy i ładowności
EcoJet 125 KM
EcoJet 145 KM

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1890

Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 1170

Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 3060

Osiągi i zużycie paliwa EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 155 164

Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 7,4 7,4

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 6,6 6,6

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,9 6,9

Emisja CO2 (g/km) 178 178

Wymiary (mm) Długi rozstaw osi, wysoki dach

Długość 5399

Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283

Wysokość 2490

Rozstaw osi 3498

Nawis przedni 933

Nawis tylny 968

Rozstaw kół przednich 1615

Rozstaw kół tylnych 1628

Przedział ładunkowy (mm)
Długość użytkowa mierzona po podłodze do przegrody 2937

Długość użytkowa mierzona po podłodze do krawędzi klapy w przegrodzie 3350

Długość użytkowa całkowita mierzona po podłodze (ze złożonym fotelem pasażera) 4150

Długość użytkowa na wysokości 1 m od podłogi 2650

Szerokość maksymalna 1662

Szerokość między nadkolami 1268

Wysokość 1898

Wysokość progu ładunkowego 552

Pojemność, metodologia VDA** (m3) 8,6

Boczne drzwi przesuwne (mm)
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907

Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030

Wysokość 1284

Drzwi tylne (mm)
Wysokość 1820

Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391

* 3 pasażerów             ** Metodologia VDA: pojemność mierzona prostopadłościanami  o wymiarach 200 x 100 x 50 mm  



FURGON BRYGADOWY

1000 kg 1200 kg

Masy i ładowności
MultiJet 95 KM
EcoJet 95 KM

MultiJet 120 KM

MultiJet 95 KM
EcoJet 95 KM

MultiJet 120 KM

EcoJet 125 KM
EcoJet 145 KM

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1844 1895 1916

Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 981 1025 1024

Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 2825 2920 2940

Osiągi i zużycie paliwa MultiJet 95 KM EcoJet 95 KM MultiJet 120 KM MultiJet 95 KM EcoJet 95 KM MultiJet 120 KM EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 154 154 166 154 154 166 174 181

Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 8,0 7,3 8,0 8,0 7,3 8,0 7,0 7,2

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 6,0 5,8 6,0 6,0 5,8 6,0 5,6 5,8

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,7 6,3 6,7 6,7 6,3 6,7 6,1 6,3

Emisja CO2 (g/km) 174 164 174 174 164 174 159 164

Wymiary (mm) Krótki rozstaw osi Długi rozstaw osi

Długość 4999 5399

Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283 1956 / 2283

Wysokość 1971 1971

Rozstaw osi 3098 3498

Nawis przedni 933 933

Nawis tylny 968 968

Rozstaw kół przednich 1615 1615

Rozstaw kół tylnych 1628 1628

Przedział ładunkowy (mm)
Długość użytkowa mierzona po podłodze do przegrody ( min/max ) (mm) 1914 /  2023 2314 / 2423

Długość użytkowa na wysokości 1,1 m od podłogi (mm) 1340 1740

Szerokość maksymalna 1662 1662

Szerokość między nadkolami 1268 1268

Wysokość 1387 1387

Wysokość progu ładunkowego 552 552

Pojemność, metodologia VDA** (m3) 3,2 4,0

Boczne drzwi przesuwne (mm)
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907 907

Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030 1030

Wysokość 1284 1284

Drzwi tylne (mm)
Wysokość 1320 1320

Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391 1391

* 6 pasażerów             ** Metodologia VDA: pojemność mierzona prostopadłościanami  o wymiarach 200 x 100 x 50 mm  

COMBI N1KOMBI N1 

1000 kg 1200 kg

Masy i ładowności EcoJet 95 KM EcoJet 95 KM

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1837 1925

Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 1033 1085

Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 2870 3010

Osiągi i zużycie paliwa EcoJet 95 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 153

Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 7,3

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 5,8

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,3

Emisja  CO2 (g/km) 164

Krótki rozstaw osi Długi rozstaw osi
Ilość pasażerów

Wymiary (mm)
5/6 5/6

Długość 4999 5399

Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283 1956 / 2283

Wysokość 1971 1971

Rozstaw osi 3098 3498

Nawis przedni 933 933

Nawis tylny 968 968

Rozstaw kół przednich 1615 1615

Rozstaw kół tylnych 1628 1628

Przedział ładunkowy (mm)
Pojemność (do tylnej półki), metodologia VDA ** (m3)  3,2 4,0

Długość mierzona na poziomie podłogi 1650 2050

Szerokość maksymalna 1662 1662

Szerokość między nadkolami 1268 1268

Wysokość 1369 1369

Wysokość progu ładunkowego 552 552

Boczne drzwi przesuwne (mm)
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907 907

Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030 1030

Wysokość 1284 1284

Drzwi tylne (mm)
Wysokość 1320 / 1295 1320 / 1295

Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391 1391

* 6 pasażerów          



KOMBI M1 COMBI N1KOMBI M1 -  TRANSPORT OSÓB

1000 kg 1200 kg

Masy i ładowności EcoJet 95 KM EcoJet 125 KM EcoJet 125 KM
EcoJet 145 KM 

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1844 1854 1924

Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 986 986 1096

Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 2830 2840 3020

Osiągi i zużycie paliwa EcoJet 95 KM EcoJet 125 KM EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 153 169 169 177

Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 6,8 6,4 6,4 6,6

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 5,4 5,1 5,1 5,4

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,0 5,6 5,6 5,9

Emisja  CO2 (g/km) 155 145 145 152

Krótki rozstaw osi Długi rozstaw osi
Ilość pasażerów

Wymiary (mm)
5/6 5/6

Długość 4999 5399

Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283 1956 / 2283

Wysokość 1971 1971

Rozstaw osi 3098 3498

Nawis przedni 933 933

Nawis tylny 968 968

Rozstaw kół przednich 1615 1615

Rozstaw kół tylnych 1628 1628

Przedział ładunkowy (mm)
Pojemność (do tylnej półki), metodologia VDA ** (m3)  3,2 4,0

Pojemność ze złożonymi fotelami trzeciego rzędu, metodologia VDA** (m3) 

Pojemność z wyjętą kanapą  trzeciego rzędu, metodologia VDA** (m3) 

Długość mierzona na poziomie podłogi 1650 2050

Długość mierzona na poziomie podłogi ze złożona kanapą trzeciego rzędu

Szerokość maksymalna 1662 1662

Szerokość między nadkolami 1268 1268

Wysokość 1369 1369
Wysokość progu ładunkowego 552 552

Boczne drzwi przesuwne (mm)
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907 907

Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030 1030

Wysokość (mm) 1284 1284

Drzwi tylne (mm)
Wysokość 1320 / 1295 1320 / 1295

Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391 1391

* 6 pasażerów          

8/9 pasażerów
1000 kg 1200 kg

Masy i ładowności
EcoJet 95 KM EcoJet 125 KM EcoJet 125 KM

EcoJet 145 KM 

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1906 1916 1916
Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 924 924 1019
Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 2830 2840 2935

*9 pasażerów

Osiągi i zużycie paliwa EcoJet 95 KM EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 153 169 177
Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 6,8 6,4 6,6
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 5,4 5,1 5,4
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 6,0 5,6 5,9
Emisja  CO2 (g/km) 155 145 152

Krótki rozstaw osi
Ilość pasażerów

Wymiary (mm)

8/9 

Długość 4999
Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283
Wysokość 1971
Rozstaw osi 3098
Nawis przedni 933
Nawis tylny 968
Rozstaw kół przednich 1615
Rozstaw kół tylnych 1628
Przedział ładunkowy (mm)
Pojemność (do tylnej półki), metodologia VDA** (m3)  1,0
Pojemność ze złożonymi fotelami trzeciego rzędu, metodologia VDA** (m3) 2,1
Pojemność z wyjętą kanapą  trzeciego rzędu, metodologia VDA** (m3) 3,2
Długość mierzona na poziomie podłogi 736
Długość mierzona na poziomie podłogi ze złożona kanapą trzeciego rzędu 1152
Szerokość maksymalna 1662
Szerokość między nadkolami 1268
Wysokość 1369
Wysokość progu ładunkowego 552
Boczne drzwi przesuwne
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907
Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030
Wysokość 1284
Drzwi tylne 
Wysokość 1320 / 1295
Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391

* 9 pasażerów                     ** Metodologia VDA: pojemność mierzona prostopadłościanami o wymiarach 200 x 100 x 50 mm 



WYPOSAŻENIE SERYJNE I  DODATKOWEKOMBI M1 - TRANSPORT OSÓB

1200 kg

Masy i ładowności
EcoJet 125 KM
EcoJet 145 KM 

Masa pojazdu (na pusto)* (kg) 1987
Ładowność użytkowa wraz z kierowcą* (kg) 1033
Dopuszczalna Masa Całkowita* (kg) 3020

*9 pasażerów

Osiągi i zużycie paliwa EcoJet 125 KM EcoJet 145 KM

Prędkość maksymalna (km/h) 169 177
Zużycie paliwa w cyklu miejskim  (l/100 km) 6,4 6,6
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100 km) 5,1 5,4
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 5,6 5,9
Emisja  CO2 (g/km) 145 152

Długi rozstaw osi
Ilość pasażerów

Wymiary (mm)

8/9 

Długość 5399
Szerokość / wraz z lusterkami 1956 / 2283
Wysokość 1971
Rozstaw osi 3498
Nawis przedni 933
Nawis tylny 968
Rozstaw kół przednich 1615
Rozstaw kół tylnych 1628
Przedział ładunkowy (mm)
Pojemność (do tylnej półki), metodologia VDA** (m3)  1,8
Pojemność ze złożonymi fotelami trzeciego rzędu, metodologia VDA** (m3) 2,9
Pojemność z wyjętą kanapą  trzeciego rzędu, metodologia VDA** (m3) 4
Długość mierzona na poziomie podłogi 1136
Długość mierzona na poziomie podłogi ze złożona kanapą trzeciego rzędu 1552
Szerokość maksymalna 1662
Szerokość między nadkolami 1268
Wysokość 1369
Wysokość progu ładunkowego 552
Boczne drzwi przesuwne
Szerokość otworu drzwi na wysokości  600 mm od podłogi 907
Szerokość otworu drzwi na wysokości 100 mm od podłogi 1030
Wysokość 1284
Drzwi tylne 
Wysokość 1320 / 1295
Szerokość otworu na wysokości 70 mm od podłogi 1391

* 9 pasażerów                     ** Metodologia VDA: pojemność mierzona prostopadłościanami o wymiarach 200 x 100 x 50 mm 

FURGON KOMBI N1 KOMBI M1

Zewnętrzne Base SX Base SX Base SX 

Boczne lusterka regulowane mechanicznie 043 S – – – – –
Boczne lusterka regulowane elektrycznie i ogrzewane 441 • S S S S S
Światła do jazdy dziennej halogenowe 692 S S S S S S
Światła do jazdy dziennej w technologii LED LMK • • • • • •
Światła przeciwmgielne 097 • • • • • •
Wycieraczka tylnej szyby 101 • • • • • •
Opony wielosezonowe 8LF • • • • • •
Felgi stalowe 16" WDK S S S S S S
Mini kołpaki 16" 4XE S S S S S S
Kołpaki kół 16" 6XN • • • • • •
Przyciemniane tylne szyby GAD - • • • • •
Szyba przesuwna drugiego rzędu siedzeń - lewa (dla wersji bez lewych drzwi) GFD • • • • • •
Szyba stała drugiego rzędu siedzeń - lewa (dla wersji bez lewych drzwi) GJD • • S S S S
Przeszklona tylna klapa podnoszona do góry 148 • • • • • •
Boczne drzwi przesuwne prawe ze stałą szybą 520 • • S S S S
Boczne drzwi przesuwne prawe bez szyby 523 S S – – – –
Lewe drzwi przesuwne, pełne 615 • • – – – –
Ogrzewanie tylnej szyby 029 • • • • • •
Szyba w prawych drzwiach bocznych, przesuwna GKD • • • • • •
Boczne drzwi przesuwne lewe ze stałą szybą / przesuwną szybą 5A3/8LH • • • • • •
Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne, otwierane pod kątem 180 stopni 516 S S – – – –
Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni 519 • • S S S S
2 pełne skrzydła tylnych drzwi otwierane pod kątem 255°, aż do wysokości dachu (tylko dla wersji z długim rozstawem osi L2) 8LA • • – – – –
2 przeszklone skrzydła tylnych drzwi otwierane pod kątem 255°, aż do wysokości dachu (tylko dla wersji z długim rozstawem osi L2) 8LB • • • • • •
Felgi ze stopów lekkich o wzorze diamentu szare 17" 108 • • • • • •
Felgi ze stopów lekkich, matowe czarne  17” 8CE  • • • • • •
Pakiet Look 1: przedni i tylny zderzak w kolorze czarnym, osłona chłodnicy czarna, czarna obudowa lusterek bocznych, osłony prowadnic 
bocznych drzwi przesuwnych w kolorze czarnym 8MD S S S S S S

Pakiet Look 2: częściowo lakierowany przedni zderzak, osłona chłodnicy czarna, tylny zderzak czarny, czarna obudowa lusterek bocznych, 
osłony prowadnic bocznych drzwi przesuwnych w kolorze czarnym 8ME • • • • • •

Pakiet Look 3: częściowo lakierowany przedni zderzak, tylny zderzak w kolorze nadwozia, osłona chłodnicy czarna, czarna obudowa 
lusterek bocznych, osłony prowadnic bocznych drzwi przesuwnych w kolorze czarnym 8MF • • • • • •

Pakiet look 4: częściowo lakierowany przedni zderzak, tylny zderzak w kolorze nadwozia, osłona chłodnicy czarna, obudowa lusterek 
bocznych oraz osłony prowadnic bocznych drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia 8MG • • • • • •

Pakiet look 5: przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia, osłona chłodnicy z chromowanymi wstawkami, obudowa lusterek bocznych oraz 
osłony prowadnic bocznych drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia 8MH - • • • • •

Pakiet look 6: przedni i tylny zderzak w kolorze nadwozia, osłona chłodnicy czarna, obudowa lusterek bocznych oraz osłony prowadnic 
bocznych drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia 9AX  • • • • • •

Zestaw naprawczy zamiast koła zapasowego (Fix&Go) 499 S S S S S S
Pełnowymiarowe koło zapasowe 980 • • • • • •
Uchwyt na koło zapasowe z zabezpieczeniem antykradzieżowym 4CT • • • • S S



FURGON KOMBI N1 KOMBI M1

Wewnętrzne Base SX Base SX Base SX 

Pełna przegroda z blachy, bez szyby 149 S S – – – –
Pełna przegroda z blachy z centralnie umieszczoną szybą 199 • • – – – –
Przegroda z klapą CargoPlus do transportu długich przedmiotów (z szybą i bez szyby) 7ET/7EU – • – – – –
Schowek na drobne przedmioty zamykany i podświetlany (chłodzony w wersjach z klimatyzacją) JKH • S • • • •
Koło kierownicy pokryte skórą 329 • • • • • •
Klimatyzacja z przodu (manualna) 025 • S • S • S
Klimatyzacja z przodu (automatyczna jednostrefowa) 140 • • – • • •
Klimatyzacja z przodu i z tyłu (manualna) HAK – – • • • •
Dodatkowa klimatyzacja HAD/HAF/HBB • / – • / – • / – • / – • / – • / –
Fotel kierowcy z regulacją wysokości 450 S S S S S S
Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem 482 • S • • • •
Ogrzewane przednie fotele + poduszki boczne (dotyczy fotela kierowcy i pojedynczego fotela pasażera) 453 • • • • • •
Pojedynczy fotel pasażera z regulacją wysokości 454 • • • • • •
Pojedynczy fotel pasażera z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i z podłokietnikiem 43H • • • • • •
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów 186 S – S S S S
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów ze schowkiem pod siedziskiem (niedostępne z przegrodą) 295 – – • • • •
Dwumiejscowe siedzenie pasażerów ze schowkiem pod siedziskiem i składanym oparciem z podkładką do pisania oraz uchwytem na dokumenty 4GQ – S – – – –
2 mocowania fotelików dziecięcych Isofix w drugim rzędzie siedzeń 8TZ – – S S S S
3 - miejscowa kanapa w drugim rzędzie, łatwo demontowalna, ze składanym oparciem dzielonym 1/3 : 2/3, umożliwiającym dostęp do 
przestrzeni ładunkowej 6VG – – S S S S

Podłokietniki w 2-gim rzędzie siedzeń 4HF – – • • • •
Podłokietniki w 3-cim rzędzie siedzeń 62Q – – – • • •
Dodatkowe punkty mocowania dla wersji Furgon bez drzwi bocznych 8L7 – S – – – –
Plastikowe panele boczne z tyłu CTL • • S S S S
Wnętrze w kolorze czarnym Carbon (w połączeniu z czarną tapicerką Canvas) 8KZ S – S S S S
Wnętrze w kolorze srebrnym Techno (w połączeniu z szaro-czarno tapicerką Natte) 8L0 – – • • • •
Wnętrze w kolorze brązowym Lounge (w połączeniu z ciemnobrązową tapicerką Living) 8L1 – S • • • •

Funkcjonalne/ Elektryczne

Wzmocniony akumulator (85Ah-760A dla wersji bez Start&Stop; 80Ah-800A dla wersji z Start&Stop) 782 • • • • • •
Zestaw dla palących (zapalniczka + popielniczka) 989 • • • • • •
Gniazdo 12V w przedziale ładunkowym 823 • S – – – –
Tempomat z ogranicznikiem prędkości 416 • • • • • •
Lusterko szerokokątne "ViewPlus" wbudowane w osłonę przeciwsłoneczną po stronie pasażera 4NI • • – – – –
Czujnik deszczu i zmierzchu z elektrochromatycznym lusterkiem wstecznym oraz statyczny system doświetlania zakrętów 051 – • • • • •
Czujniki parkowania tylne 508 • • • • • •
Kamera widoku wstecznego z wyświetlaczem w lusterku wstecznym + czujniki parkowania 316 • – • • • •

WYPOSAŻENIE SERYJNE I  DODATKOWE

S = standard         • = opcja          – = niedostępne

FURGON KOMBI N1 KOMBI M1

Funkcjonalne/ Elektryczne Base SX Base SX Base SX 

Zamek typu Dead lock (obejmuje drzwi przednie, boczne przesuwne i tylne) 228 • • • • • •
Impulsowy włącznik regulacji szyb po stronie kierowcy JPY – S S S S S
Elektrycznie sterowane szyby przednie 028 S S S S S
Centralny zamek GXC S S S S S S
Zdalnie sterowany centralny zamek - pilot z 2 przyciskami, bez funkcji niezależnego otwierania drzwi kierowcy GXK S – – – – –
Zdalnie sterowany centralny zamek - pilot z 2 przyciskami, z funkcją niezależnego otwierania drzwi kierowcy 8MJ • – – – – –
Zdalnie sterowany centralny zamek - pilot z 3 przyciskami, w tym z przyciskiem niezależnego otwierania przedziału ładunkowego oraz 
funkcją niezależnego otwierania drzwi kierowcy 008 – S S S S S

System bezkluczykowy ENTRY / GO* 579 • /– • /– • /– • /– • /– • /–
Trzeci kluczyk z pilotem (zgodny z typem pozostałych kluczyków w zestawie) 561 • • • • • •
Półka zakrywająca przestrzeń bagażową 209 – – • • • •
Drewniana podłoga w przedziale ładunkowym CKA • • – – – –
Gumowe wykończenie podłogi w przedziale pasażerskim / ładunkowym CKB – – S S S S
Siatka zabezpieczająca bagaże w przestrzeni bagażowej CLH – – • • • •

Bezpieczeństwo

ABS z EBD (Electronic Brake Distribution) i asystentem awaryjnego hamowania 009 S S S S S S
ESC z Hill Holder i Traction+ BNB S S S S S S
Hak holowniczy z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy 6JA • • • • • •
System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS 365 • • – – S S
Poduszka powietrzna kierowcy 500 S S S S S S
Poduszka powietrzna pasażera z napinaczami i ogranicznikami obciążenia pasów bezpieczeństwa dla zewnętrznych przednich miejsc 502 • • • • S S
Poduszki boczne i kurtyny powietrzne dla pierwszego rzędu siedzeń (w przypadku zamówienia podwójnego siedzenia pasażera poduszka 
boczna nie jest dostępna po stronie pasażera) CGS • • • • • •

3-punktowe pasy bezpieczeństwa i regulowany na wysokosć zagłówek S S S S S S
Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu autoalarmu 388 • • • • • •

Audio / Multimedia

Przystosowanie do montażu radia (okablowanie, bez głośników) 072 S – – – – –
Radio (1DIN) Bluetooth® MP3 z portem USB + AUX i przyciskami sterowania pod kierownicą 41A • S • S • S
Radio (2 DIN) Bluetooth® CD + MP3 z portem USB + AUX i przyciskami sterowania pod kierownicą 6S3 – • • • • •
Radio z ekranem dotykowym 7" i systemem nawigacji, Bluetooth® (z funkcją strumieniowego przesyłania muzyki), MP3 z portem USB + AUX 
i przyciskami sterowania na kierownicy AS4 – • • • • •

Radio (1DIN) Bluetooth® MP3 z portem USB + AUX i przyciskami sterowania pod kierownicą + tuner cyfrowy DAB 42B • • • • • •
Radio (2 DIN) Bluetooth® CD + MP3 z portem USB + AUX i przyciskami sterowania pod kierownicą + tuner cyfrowy DAB 6S4 – • • • • •
Radio z ekranem dotykowym 7" i systemem nawigacji, Bluetooth® (z funkcją strumieniowego przesyłania muzyki),
MP3 z portem USB + AUX i przyciskami sterowania na kierownicy + tuner cyfrowy DAB AS6 – • • • • •

* Opcja 579 niedostępna dla wersji H2 i wersji bez Start&Stop S = standard         • = opcja          – = niedostępne



GWARANCJA KONTRAKTOWA NA POJAZD

Gwarant udziela gwarancji na wady fabryczne ujawnione w okresie 24 miesięcy od daty wydania nowego samochodu Klientowi podanej na Certyfikacie gwarancji i bez ograniczenia przebiegu. Gwarancja ta polega 
na zapewnieniu pełnej sprawności eksploatacyjnej samochodu poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części nie nadających się do dalszej eksploatacji na skutek ujawnionej wady, na wolne od wad Oryginalne bądź 
Odnowione części zamienne Fiat Professional. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w sieci Autoryzowanych serwisow Fiat Professional i obejmują:
– naprawę lub wymianę uszkodzonego elementu,
– robociznę niezbędną do wykonania wymiany lub naprawy,
– materiały niezbędne do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Gwarancja na wady lakiernicze
Nadwozie samochodu objęte jest gwarancją na produkcyjne wady lakiernicze ujawnione w okresie 36 miesięcy od daty wydania nowego samochodu Klientowi podanej na Certyfikacie gwarancji i bez ograniczenia przebiegu. 
Gwarancja ta polega na przywroceniu powłoce lakierowej funkcji estetyczno-ochronnej przez usunięcie wady na części lub całości nadwozia w sposob technologicznie uzasadniony.

Gwarancja na perforację blach nadwozia
Elementy nadwozia pojazdu objęte są gwarancją na perforację spowodowaną korozją, gdy wytworzy się ona od wewnątrz i przebije na zewnątrz. Gwarancja ta polega na naprawie lub wymianie każdego oryginalnego elementu 
nadwozia, perforowanego na skutek działania korozji i jest ważna przez 8 lat od daty wydania nowego samochodu Klientowi podanej na Certyfikacie gwarancji i bez ograniczenia przebiegu.

Zadzwoń na Uniwersalny Numer Infolinii CIAO FIAT w celu uzyskania informacji o produktach i usługach oraz skorzystania z pomocy drogowej (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu).
* Pamiętaj, aby sprawdzić koszt rozmowy, jeżeli dzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego.

CIAO FIAT

FIAT PROFESSIONAL MOBILE
Pobierz FIAT PROFESSIONAL MOBILE, oryginalną aplikację marki Fiat Professional przeznaczoną dla zmotoryzowanych. Możesz korzystać z usług i niezbędnej pomocy w dowolnym 
momencie.

PROFESSIONAL MOBILE

FINANSOWANIE
Spółki finansowe Grupy FCA: FCA-Group Bank Polska S.A. i FCA Leasing Polska Sp. z o.o. oferują produkty finansowe oraz ubezpieczeniowe, pozwalające Klientom, którzy zakupią model Talento skorzystać z kompleksowych 
rozwiązań w zakresie mobilności przy jednoczesnym włączeniu wszystkich towarów i usług oferowanych w ramach oferty finansowej do miesięcznej raty. Wszystkie rozwiązania finansowe FCAGroup Bank i FCA Leasing są 
zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby dużych firm, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz Klientów indywidualnych.

Leasing – oferowany przez FCA Leasing to rozwiązanie, które pozwala cieszyć się jazdą Talento bez konieczności stania się jego właścicielem. Sprzedaż produktów leasingowych w ponad 40 oddziałach spółki zlokalizowanych 
w salonach sieci sprzedaży FCA Poland S.A. umożliwia kompleksowe załatwienie wszelkich formalności związanych z zakupem Talento, jego finansowaniem i ubezpieczeniem oraz rejestracją z lokalnymi oznaczeniami 
na tablicach rejestracyjnych na terenie całej Polski. Ponadto w trakcie spłaty leasingu Klient ma możliwość przesunięcia jednej miesięcznej raty w ciągu roku na koniec okresu finansowania – bez ponoszenia żadnych 
dodatkowych kosztów. Elastyczny okres spłaty i możliwość indywidualnego dopasowania wartości wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingu sprawi, że Talento jest w zasięgu każdego z Klientów zainteresowanych 
jego posiadaniem.
Kredyt – oferowany przez FCA-Group Bank przeznaczony jest dla Klientów, którzy chcą kupić samochód płacąc niskie raty. Bogata oferta promocji kredytowych sprawi, że każdy z Klientów znajdzie dla siebie odpowiednie 
warunki finansowania: bardzo atrakcyjne oprocentowanie kredytów, możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych lub rocznych, brak wymogu wpłaty własnej, elastyczny okres finansowania: od 12 do 96 miesięcy. 
Wynajem Długoterminowy - oferowany we współpracy FCA Leasing, ALD Automotive Polska Sp. z o.o. oraz FCA Poland S.A. pod nazwą FCA Fleet Services to usługa obejmująca finansowanie leasingiem operacyjnym oraz 
pełną obsługę wynajmowanych samochodów, w tym serwisowanie, pełny pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego, assistance oraz zakup, przechowywanie i sezonową wymianę opon. Oferta ta jest szczególnie korzystna dla 
Klientów, którzy chcą korzystać z Talento mając mobilność zagwarantowaną w jednej miesięcznej racie.

Ofertę produktów finansowych uzupełnia szeroki zakres ubezpieczeń i innych usług dedykowanych ochronie pojazdu i Klienta: ubezpieczenie spłaty kredytu, które zabezpiecza spłatę części kredytu w razie nagłych i 
nieprzewidzianych okoliczności, ubezpieczenie GAP (Ubezpieczenie Straty Finansowej) ubezpieczenia komunikacyjne oraz usługi oferowane w ramach Mopar Vehicle Protection: usługi Wydłużonych Gwarancji i Pakietów 
Okresowej Obsługi Serwisowej.

WYDŁUŻONA GWARANCJA I OBSŁUGA SERWISOWA

Mopar® Vehicle Protection to szereg umów serwisowych zatwierdzonych przez Fiat Chrysler Automobiles, by oferować wszystkim swoim Klientom przyjemność podróżowania ich samochodami bez żadnych 
problemów czy zmartwień. Tylko dzięki Mopar Vehicle Protection masz pewność, że wszystkie czynności serwisowe wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany personel techników specjalistów 
w Autoryzowanych Stacjach Obsługi marki Fiat Professional w całej Europie, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, wyposażenia i wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Nasze portfolio obejmuje bogatą ofertę zatwierdzonych przez markę Fiat Professional elastycznych planów serwisowych i możliwości wydłużenia gwarancji, które w razie odsprzedaży samochodu przechodzą na następnego 
właściciela. Każdy z nich przewiduje różny okres obowiązywania w oparciu o terminy czasowe lub przebieg samochodu, aby Klient miał możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb.

MAXIMUM CARE- WYDŁUŻONA GWARANCJA: MAKSYMALNA OCHRONA
Aby z większyć spokój podczas Twoich podróży, wybierz plan przedłużenia gwarancji „Maximum Care”, który obejmuje wszelkie komponenty mechaniczne i elektryczne, zapewniając Ci spokojne podróżowanie, niezależnie 
od tego, dokąd się wybierasz. Pewność uzyskana poprzez wydłużenie gwarancji na samochód poza gwarancję fabryczną o maksymalnie 2 dodatkowe lata i plan przygotowany jako uzupełnienie
standardowej gwarancji producenta zapewniają otrzymanie usługi o najlepszym stosunku jakości do ceny.

POWERTRAIN CARE: PODSTAWOWA OCHRONA I MAKSYMALNA OSZCZĘDNOŚĆ
Powertrain Care jest najkorzystniejszą usługą chroniącą do 5 lat części mechaniczne silnika, skrzyni biegów, układu przeniesienia napędu, układu chłodzenia i zasilania paliwem, oraz modułu sterującego. 
Ta gwarancja łączy niezbędne zabezpieczenie z niskim kosztem. Wydłużone Gwarancje można nabyć u Dealera lub w Autoryzowanym Serwisie w ciągu 2 lat od daty początku gwarancji ustawowej, pod warunkiem, że 
samochód przechodził planowe przeglądy okresowe zgodnie z harmonogramem podanym w Instrukcji Obsługi.

EASY CARE: KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SERWISOWA TWOJEGO POJAZDU
Pakiet Serwisowy Easy Care zapewnia wykonanie wszystkich planowych obsług serwisowych wskazanych przez producenta w wybranym okresie. Pakiet jest usługą przedpłaconą, którą można nabyć przy zakupie auta lub 
przed wykonaniem pierwszego planowego przeglądu.




