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Výhrada práva na zmeny v tejto publikácii bez predchádzajúceho upozornenia 
Cenník 2022

A B D E E2 F* G H* I J K L**

L2 4956 3275 1500 1350 1160 835 480 280 430 215 19° 1890

L3 5308 3275 1850 1700 1510 835 480 280 430 215 19° 2240

dĺžky uvádzané v milimetroch
* Merané od pevného operadla dvoj-sedadla spolujazdca.
*** Výška priestoru pod sedadlami v druhom rade (prierez 1150 x 215 mm).

Komfort

L2+L3

BOČNÉ POSUVNÉ DVERE

Pravé posuvné dvere ■

Pravé aj ľavé posuvné dvere ■

Posuvné dvere elektrické -

OKNÁ

Okná z výroby ■

Bez okien z výroby ▲

SEDADLÁ VPREDU

Samostatné sedadlo spolujazdca ■

Dvojsedadlo spolujazdca ■

VÝŠKA STRECHY

H1 ■

 ■  Možné
▲ Možné za príplatok 
- Nie je možné

Preverte si prosím možnosť konfi  gurácie prestavby podľa variantu a verzie Vášho vozidla. 

Program and Rozmery
FIAT Scudo - POINT SK 2022
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Komfort

VOZIDLO

Cena setu H1 4400
POVINNÉ OPCIE

Vozidlo s posuvnými dverami - pravé aj ľavé 0

OKNÁ

Okno ľavé alebo pravé (cena za kus), tónované, pevné 290
DELIACA PREPÁŽKA S INTEGROVANÝM OKNOM

Kryt sedadla s úložným priestorom, úložný priestor pod sedadlom ■

SEDENIE ***
3-Sedadlová tvarovaná lavica ■

3-Sedadlová tvarovaná lavica s dvomi lakťovými opierkami medzi sedadlami 580
Výškovo nastaviteľné hlavové opierky na všetkých miestach ■

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých miestach ■

PODLAHA

Kryt schodíka, čierny plast ■

Podlaha v druhom rade - krytina: čierny matný koberec 70
Podlaha v druhom rade - krytina: čierna guma ■

OBKLADY BOČNÝCH STIEN (priestor v druhom rade)

Kryt ľavej aj pravej strany s obkladom z výroby - HDF panel ■

STROP

Tvarovaný kryt stropu z ABS-plastu, čalúnený látkou a s integrovaným svetlom ■

Ceny vrátane montáže (€ bez DPH).
■ Súčasť prestavby
- Nie je možné

***  zľava 300,- € za čalúnenie zadnej strany predných sedadiel v prípade, že ich pôvodné vozidlo má čalúnené od výroby

Štandardná výbava a Opcie
FIAT Scudo - POINT SK 2022




