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CENRĀDIS 
 

Kods Versija Virsbūves tips Pārnesumkārba Degvielas tips 
Cena, € 

ar PVN 

      357.N4K.3 Tipo Street (SW) 1.0 100HP Vagons Mehāniska Benzīns 22 990 € 

357.N2N.3 Tipo Street (HB) 1.5 Hybrid 130HP Hečbeks Automātiskā Benzīns/Elektrība  27 990 € 

357.N4N.3 Tipo Street (SW) 1.5 Hybrid 130HP Vagons Automātiskā Benzīns/Elektrība 28 490 € 

357.24N.3 Tipo City Life (SW) 1.5 Hybrid 130HP Vagons Automātiskā Benzīns/Elektrība 29 490 € 

357.T2N.3 Tipo Cross (HB) 1.5 Hybrid 130HP Hečbeks Automātiskā Benzīns/Elektrība 29 990 € 

Automašīnas cenā iekļauta 60 mēnešu garantija: visaptveroša 24 (divdesmit četru) mēnešu kvalitātes garantija bez nobraukuma ierobežojuma un papildu garantija 36 (trīsdesmit seši) mēneši. 

Norādīta ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Visas cenas norādītas ar PVN (21%). UAB „Autobrava“ – oficiālais FIAT automašīnu importētājs Baltijas valstīs patur tiesības bez iepriekšēja 

brīdinājuma mainīt cenas un aprīkojumu. Vairāk informācijas Jums sniegs pārdošanas konsultant sniegs pārdošanas konsultant. 
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STANDARTAPRĪKOJUMS 
 

Kods Apraksts 

 

 

STREET (HB/SW) CITY LIFE  CROSS 

 Eksterjers un stils    

2XR 16“ tērauda diski ar pārsegu •   

1M4 16“ vieglmetāla diski  •   

1M6 17“ vieglmetāla diski   • 

876 Virsbūves krāsas bamperi • • • 

976 Virsbūves krāsas ārējie spoguļi  • • 

070 Tonēti aizmugurējie stikli    • 

              Drošība      

  

Gaisa drošības spilveni (priekšējais vadītāja un priekšējā pasažiera gaisa drošības spilvens, 

priekšējā pasažiera gaisa drošības spilvens ar atslēgšanas funkciju, priekšējie sānu gaisa 

drošības spilveni, priekšējie un aizmugurējie gaisa drošības aizkari) 

• • • 

 

Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS), elektroniska automašīnas stabilitātes kontroles 

sistēma (ESP) , piedziņas riteņu izslīdēšanas kontroles sistēma (TSC), dzinēja bremzēšanas 

vadība (MSR), stūrēšanas asistenta sistēma (DST) un sistēma kustības uzsākšanai slīpumā 

(HSA) 

• • • 

9WE LED atstarotājs priekšējie lukturi  • • 

9U5 LED dienas gaitas lukturi • • • 

097 Priekšējie miglas lukturi  • • 

LAS Satiksmes joslu vadības sistēma • • • 

1CQ Vadītāja noguruma atpazīšanas sistēma • • • 
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Kods Apraksts 

 

 

STREET (HB/SW) CITY LIFE CROSS 

 Komforts un funkcionalitāte    

008 Centrālā atslēga ar tālvadību • • • 

011 Stūres kolonnas augstuma regulēšana • • • 

023 Elektriski vadāmi aizmugurējie logi • • • 

028 Elektriski vadāmi priekšējie logi • • • 

140 Automātiska klimata kontrole • • • 

029 Apsildāms aizmugurējais logs • • • 

041 Elektriski vadāmi un apsildāmi sānu spoguļi • • • 

481 3 aizmugurējie galvas balsti • • • 

4WE Stūre ar multimediju vadību •  •  • 

320 Ādas stūres apdare ar multimediju vadības pogām • • • 

58E Ātruma ierobežotājs • • • 

365 Riepu spiediena kontroles sistēma (TPMS) • • • 

416 Kruīza kontrole • •  

412 Adaptīvā kruīza kontroles sistēma   • 

NH4 Viedais ātruma asistents (ISA) • • • 

450 Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana • • • 

195 60/40 attiecībā nolaižami aizmugurējie sēdekļi • • • 

4GF 3.5“ vadītāja informācijas displejs •    

JAL 7.0“ krāsains vadītāja informācijas displejs  • • 

132 Priekšējā sēdekļa roku balsts  • • 

 Auduma sēdekļi • • • 

 Audio un multivides sistēma    

7Q9 
UconnectTM Smartouch multimediju sistēma | Krāsains 7.0“ ekrāns, DAB un MP3 

atskaņotājs (Bluetooth® Audio-Streaming) HD, brīvroku iekārta ar Bluetooth® saskarni un 

balss atpazīšanu 

• •   • 

8EW Apple CarPlay / Android Auto saskarne • • • 
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                 PAPILDAPRĪKOJUMS 

 

Kods Apraksts 

 

 

     

     STREET 

 (HB/SW) 

  CITY LIFE CROSS 
Cena, € 

ar PVN 

 Drošība     

07N Priekšējie parkošanās sensori  ○ ○ 253 € 

316 Atpakaļskata kamera  ○ • 214 € 

 Audio un multivides sistēma     

7QC 
UconnectTM Smartouch multivides sistēma Krāsu 7,0 collu ekrāns, navigācija, DAB un MP3 

atskaņotājs (Bluetooth® Audio-Streaming) HD, austiņas ar Bluetooth® interfeisu un balss 

atpazīšanu 
○ ○ ○ 584 € 

 Eksterjers un stils     

1M8 17“ vieglmetāla diski   

 

  ○  360 € 

980 Pilna izmēra pagaidu lietošanas rezerves riepa  
○ ○ ○ 292 € 
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     New Nero                                 Grigio underground                                  Oceano Blue                                         Grigio garbato 

           Paprika Orange                            Gelato White                                                     Passione Red      

  

 

 

 

 

Kods Apraksts 

 

      

    STREET 

(HB/SW) 
CITY LIFE CROSS 

Cena, € 

ar PVN 

5CA Pasteļkrāsas  – Gelato White (balta, 249) ○ ○ ○ 0 € 

6Y3 Pasteļkrāsas  – Passione Red (sarkans, 168) ○ ○ ○ 584 € 

5DR Metāliska krāsa – Grigio underground (tumši pelēks, 695) ○ ○ ○  

 

682 € 

5DQ Metāliska krāsa – Grigio garbato (gaiši pelēks, 612) ○ ○ ○ 

5CD Metāliska krāsa – New Nero (melns, 718) ○ ○ ○ 

6FW Metāliska krāsa – Oceano Blue (gaiši zils, 405) ○ ○ ○  
6FX Metāliska krāsa – Paprika Orange (oranža, 417) ○ ○ ○ 
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Kods Apraksts 

 

 

STREET  

(HB/SW) 
CITY LIFE CROSS 

Cena, € 

ar PVN 

 

Papildaprīkojuma paketes 

 

 

    

3A0 

Pakotne „Safety“ 

• Aklās zonas uzraudzības sistēma (XAN)  

• Automātiska tālā gaisma (9U7) 

• Automātiski aptumšojošs atpakaļskata spogulis (410) 

 

  ○ 390 € 

3A4 

Pakotne „Safety Plus“ 

• Aklās zonas uzraudzības sistēma (XAN)  

• Automātiska tālā gaisma (9U7) 

• Automātiski aptumšojošs atpakaļskata spogulis (410) 

• Adaptīvā kruīza kontroles sistēma (412) 

• Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (7Z6) 

• Automātiska priekšējo lukturu izlīdzināšanas sistēma (051) 

• Lietus sensors (347) 

 

○ ○  779 € 

3A6 

Pakotne „Comfort“ 

• Bezvadu tālruņa lādētājs (RFX) 

• Regulējams autovadītāja sēdekļa muguras izliekum (40Y) 

• Aizmugurējā sēdekļa roku balsts (275)  

• Papildu USB ligzda aizmugurē (RSX) 

• Priekšējā sēdekļa roku balsts (132) 

 

○   468 € 
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• — standartaprīkojums ○ — papildaprīkojums 

 

3A5 

Pakotne „Comfort Plus“ 

• Bezvadu tālruņa lādētājs (RFX) 

• Regulējams autovadītāja sēdekļa muguras izliekum (40Y) 

• Aizmugurējā sēdekļa roku balsts (275)  

• Papildu USB ligzda aizmugurē (RSX) 

• Bezatslēgas pasīvā ieeja un Keyless Go sistēma (GX4) 

• Pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana (454) 

 ○ ○ 721 € 

3A7 

Pakotne „Business“ 

• Atpakaļskata kamera (316)  

• Autonomā avārijas bremzēšanas sistēma (7Z6) 

• Adaptīvā kruīza kontroles sistēma (412) 

• UconnectTM Smartouch multivides sistēma Krāsu 7,0 collu ekrāns, navigācija, DAB un 

MP3 atskaņotājs (Bluetooth® Audio-Streaming) HD, austiņas ar Bluetooth® interfeisu 

un balss atpazīšanu (7QC) 

• Bezvadu tālruņa lādētājs (RFX) 

• Regulējams autovadītāja sēdekļa muguras izliekum (40Y) 

• Priekšējā sēdekļa roku balsts (132) 

 ○  1110 € 

3B4 

Pakotne „Style“ 

• 17“ vieglmetāla diski (1M8)  

• Tonēti aizmugurējie stikli (070) 

• Grīdas paklājiņi (396) 

 

 ○  468 € 

0AG 
Pakotne „City“ 

• Aizmugurējie parkošanās sensori (508)  

• Priekšējie miglas lukturi (097) 

 

○   292 € 

0WA Pakotne "Flip and Fold"  (nolokāms aizmugurējais sēdeklis ar nolaižamu apakšējo daļu)  ○  195 € 
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* Automašīnas degvielas patēriņš un CO2 izmešu daudzums var atšķirties no norādītā. Tas atkarīgs no virknes faktoru: braukšanas stila, ceļa seguma, kustības intensitātes, automašīnas stāvokļa 

un slodzes. 

 

 

  

TEHNISKIE DATI 

Dzinējs 1.0 T3 (SW) 1.5 Hybrid (48V) 

Piedziņas riteņi Priekšējie Priekšējie 

Pārnesumkārba 5 pārnesumu mehāniska 7 pārnesumu automātiska (DCT) 

Dzinēja tilpums (cm3) 999 1.469 

Jauda, maks. (kW (Hp) pie apgr./min.) 74 (100) prie 5 000 96 (130) prie 5250 

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 190 prie 1 500 240 prie 1500 

Elektromotora jauda kW (AG) - 15 (20) 

Elektromotora griezes moments Nm - 55 

Degvielas veids Benzīns Benzīns/Elektrība 

Paātrinājums līdz 100km/h, (s) 12,0 9,0 (HB) / 9,2 (SW) / 9,3 (CROSS) 

Maksimālais ātrums (km/h) 191 207 (HB) / 206 (SW) / 200 (CROSS) 

Degvielas patēriņš *  

(l/100km): 

vidējais 

  

5,4 5,1 / 5,2 (SW) 
 
 

CO2 izmeši kombinētā ciklā (g/km), (WLTP) 131 117 / 119 (SW) 

Izmešu standarts Euro 6D-Final Euro 6D-Final 

Automašīnas masa (kg) 1345 1405 (HB) / 1425 (CROSS) / 1435 (SW) 

Sēdvietu skaits 5 5 

Bagāžas nodalījuma tilpums (l) 550           440 (HB/CROSS) / 550 (SW) 

Degvielas tvertnes tilpums (l) 50 50 

Garums (mm)   4.571 4 368 (HB) / 4.571 (SW) / 4.386 (CROSS) 

Riteņu garenbāze (mm) 2 638 2.638 

Platums (mm)  1.792 
1.792 (HB/SW) /  

1.802 (CROSS) 

Augstums (mm)  1.514 1 495 (HB) / 1.514 (SW) / 1.556 (CROSS) 
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