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Nekonvenční, robustní a univerzální - to je Fiat Qubo. Již jeho dynamický a neotřelý vzhled prozradí jeho 

silnou osobnost. Spojuje v sobě kompaktní rozměry vhodné do města a maximální vnitřní prostor. 

t j Fi t Q b
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Pyšní se nízkými provozními náklady, funkčností a vynikající ovladatelností díky průměru otáčení 10,55 metru. 

Je s ním zábava. Zažijete s ním svobodu a pocit být sám sebou.

Pyšní se nízkými provozními náklady funkčností a vynikající ovladatelností díky průměru otáčení 10 55 metru
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Dobře ovladatelný, moderní a praktický s prostorným 

a pohodlným interiérem. Ergonomicky navržená sedadla 

poskytují maximální komfort, velké prosklené plochy a vyvýšené 

sedadlo řidiče zajišťují optimální osvětlení uvnitř vozu a ideální 

výhled na vozovku a zadní sedadla jsou snadno přístupná díky 

bočním posuvným dveřím. Uspořádání celého interiéru sleduje 

jediný cíl: Abyste se na palubě cítili co nejpohodlněji. 

Fiat Qubo budete řídit s radostí. Všechny ovládací prvky 

na přístrojovém panelu jsou na dosah, logicky a přehledně 

uspořádané a lehce ovladatelné. Dvojnásobné potěšení z jízdy 

zajišťuje mechanická nebo robotizovaná převodovka Dualogic™ 

(u motoru 1.3 MultiJet 75 k), u které není spojkový pedál, 

protože spojka je ovládaná zcela automaticky. Kromě toho 

má Dualogic™ režim ECO, který optimalizuje řazení a snižuje 

spotřebu paliva a emise. 
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Díky portu USB 
máte přístup ke všem funkcím 
systému Blue&Me™.

Blue&Me TomTom LIVE zahrnuje 
také funkci ecoDrive:Info, která nabízí 
informace, rady a doporučení pro ještě 
úspornější a ekologičtější způsob jízdy.

Pro větší bezpečnost a pohodlí je zde systém Blue&Me™, 

pomocí něhož můžete telefonovat, poslouchat přijaté SMS zprávy, 

vybírat a pouštět hudbu i z připojeného přehrávače, a to aniž 

byste museli pustit ruku z volantu a odváděli tak svoji pozornost 

od dění na silnici. Volitelný Blue&Me™ TomTom LIVE je pak 

rozšířen o odnímatelný navigační systém s dotykovou 

obrazovkou, ve které jsou všechny funkce Blue&Me™ 

integrovány. Připojte telefon přes Bluetooth®, audio zařízení 

do USB portu, zapojte navigaci a vše bezpečně ovládejte 

pomocí hlasových příkazů nebo tlačítek na volantu. 
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Fiat Qubo je pro svoji extrémní univerzálnost dobře připraven i pro náročné 

úkoly. Dobrodružnější a odvážnější verze Qubo Trekking s kontrolou trakce 

TRACTION+, pevným hliníkovým chráničem předního i zadního nárazníku, 

zvýšeným podvozkem o 20 mm a koly z lehkých slitin je schopna bez 

problémů zdolávat nezpevněné nebo neudržované cesty. Traction+ zastává 

funkci samosvorného diferenciálu a za špatných adhezních podmínek 

přibrzďuje kolo s nižší přilnavostí a přenáší hnací sílu na druhé kolo. 

Fiat Qubo Trekking je ve standardu vybaven střešními ližinami, dvěma 

bočními bezpečnostními lištami, ztmavenými zadními okny na bocích 

i vzadu, 15" koly z lehkých slitin a LED svítilnou, kterou máte stále po ruce. 

Qubo Trekking je určen pro ty z vás, kteří žijí v přímém kontaktu s přírodou 

a potřebují chytré řešení do členitého terénu.

TRACTION+ zaručuje vynikající 

trakční vlastnosti až do 30 km/h. 

Máte tak k dispozici lehký 

off-road, avšak se spotřebou 

paliva a hodnotou emisí 

městského automobilu.
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Budete-li někdy potřebovat více místa, uspořádejte velký 

a flexibilní vnitřní prostor Fiatu Qubo podle vašeho přání. 

Sedadla jsou nastavitelná do 16 různých pozic, zadní jdou 

zcela sklopit nebo demontovat. Kromě toho lze sedadlo 

spolujezdce sklopit do polohy stolku, abyste mohli přepravit 

předměty dlouhé až 2,5 metru. A pokud ani to nestačí, je 

možné si vybrat mnoho praktických řešení ze široké nabídky 

příslušenství. Například nosič jízdního kola, surfového nebo 

snowboardového prkna či praktický držák tašek do kufru.
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MyLife
(navíc k výbavě Active)

•  Manuální klimatizace s protipylovým fi ltrem

•  Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka 

   s vyhříváním v barvě karoserie

•  Přední mlhové světlomety

•  Přední loketní opěrka

•  Zadní dělené a sklopné sedadlo 40/60

•  Ovládání autorádia na volantu

•  Nastavitelná bederní opěrka sedadla řidiče

•  Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

•  Autorádio s přehrávačem CD + MP3

•  Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

Qubo

•  ABS + EBD

•  Posilovač řízení

•  Vyhřívané zadní okno a atermická skla

•  Nastavitelné světlomety

•  BAS (brzdový asistent)

•  Dvoje posuvné boční dveře

•  Příprava pro rádio (kabely + anténa)

•  Zadní stěrač

•  Automatické zavírání dveří při rozjezdu

•  Zadní výklopné dveře (nahoru)

•  Zadní opěrky hlavy

•  Centrální zamykání

•  Kit Fix & Go - sada na rychlou opravu pneumatik

•  Airbag řidiče a spolujezdce

•  Úchyty dětských sedaček ISOFIX

•  Textilní koberec v zavazadlovém prostoru

•  Zásuvka 12V

•  Nárazníky v barvě karosérie

•  Specifi cké poklice

Všechny vaše cesty s Fiatem Qubo budou bezstarostné, a to i díky jeho nízké 

spotřebě paliva, hodnotě emisí i provozním nákladům. S motory 1.3 MultiJet 75 k

(v nabídce také s převodovkou DualogicTM) a 1.3 MultiJet 95 k ujedete 

na jednu nádrž až 1000 km. První servisní prohlídka je po 30 000 km. 

Kdo rád myslí na životní prostředí i svou 

peněženku, může zvolit novou a hospodárnou 

verzi Natural Power, která nabízí ještě nižší 

produkci emisí a dojezd 953 km (310 km 

na zemní plyn a 643 km na benzin). A protože tlakové lahve s CNG jsou 

umístěny pod podlahou, objem zavazadlového prostoru zůstává nezměněn. 

Qubo myslí i na vaši bezpečnost. Standardně je vybaven ABS (systém 

proti zablokování kol při prudkém brzdění) a EBD (systém elektronického 

rozdělování brzdných sil), dvěma airbagy (další airbagy lze objednat od verze 

Active) a tříbodovými bezpečnostními pásy s předpínači a omezovači tahu.

Qubo vám také dává volnost při výběru vybavení. Vyberte si takové, které 

nejvíce vyhovuje vašemu stylu života. Od základní výbavy Qubo se zadními 

posuvnými dveřmi, systémem ABS a dvěma airbagy, přes nabitou výbavu 

MyLife s klimatizací a rádiem až po Trekking s ojedinělým systémem Traction+ 

pro jízdu v terénu.

Active
(navíc k výbavě Qubo)

•  Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

•  Výškově a osově nastavitelný volant

•  Elektricky ovládaná přední okna

•  Kryt zavazadlového prostoru

•  Boční airbagy vpředu

•  Uzamykatelná skříňka spolujezdce

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Trekking
(navíc k výbavě MyLife)

•  Ztmavená skla zadních oken a pátých dveří

•  Kola z lehkých slitin

•  Podélné střešní ližiny

•  Kit Trekking

•  Traction+
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632 ČERNÁ ROCKABILLY          

Ba
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Pastelové

Metalické

168 ČERVENÁ PIMPANTE  479 MODRÁ LINE 

612 ŠEDÁ MINIMAL 

249 BÍLÁ AMBIENT

551 ORANŽOVÁ CARIBBEAN 

355 ZELENÁ CLOVER

487 MODRÁ NOTTURNO 

112 ORANŽOVÁ ARAGOSTA 293 ČERVENÁ FLAMENCO

448 AZUROVÁ IDEALISTA  
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220 ČERVENÁ AXELL

217 ČERNÁ TANGRAM

288 ŠEDÁ AXELL

372 ŠEDÁ SAIL372 ŠEDÁ SAIL

232 CIHLOVÁ  SAIL232 CIHLOVÁ  SAIL

    Textil  Textil   Textil

    Tangram Axell  Axell Sail  Sail

    černá černá / červená  černá / šedá  černá / cihlová  černá / šedá

Kód barvy  217 220  288 232  372

PASTELOVÉ BARVY 

168  Červená Pimpante  � �  � �  –

249  Bílá Ambient  � �  � �  –

PŘÍPLATKOVÉ 

PASTELOVÉ BARVY (Opt 5B2) 

551  Oranžová Caribbean   � �  � �  –

479  Modrá Line  � –  � –  �

METALICKÉ BARVY (Opt 210) 

112  Oranžová Aragosta  – –  – �  –

293  Červená Flamenco  � �  � �  –

355  Zelená Clover  � –  � –  �

448  Azurová Idealista  � –  � –  �

487  Modrá Notturno  � –  � –  �

612  Šedá Minimal  � �  � �  –

632  Černá Rockabilly  � �  � �  –

� = dostupná kombinace
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Velurové koberečky 

s vyšitým logem 

přidávají na osobitosti.

Prvky interiéru sladěné 

s barvou karoserie.

Dobře vypadající 

a s puncem luxusu: 

Hliníkové prahové 

lišty s logem.

S držákem na iPod® 

je váš přehrávač uložen 

šikovně a bezpečně.

Osvěžovač vzduchu 

nabízí široký výběr vůní.

Fiat Qubo může být jako vy, jedinečný a nenapodobitelný. 

Zvolte si z nabídky originálních prvků výbavy, jako jsou rámečky v barvě 

karoserie, koberečky s vyšitým logem, prahové hliníkové lišty, držák 

na iPod®, originální osvěžovač vzduchu atd. Pro váš volný čas je tu navíc 

příčný střešní nosník s nosiči lyží, jízdních kol nebo surfového prkna.

Fiat_Qubo_CZ_4_2012_K1_FINAL_5.indd   14Fiat_Qubo_CZ_4_2012_K1_FINAL_5.indd   14 27.6.12   11:3927.6.12   11:39



Te
ch

ni
ck

á 
sp

ec
ifi 

ka
ce

I valori dei consumi di carburante e delle emissioni di CO
2
 sono rilevati da prove uffi ciali conformi alla direttiva CEE 1999/100/CE. Tali valori possono differire dai consumi e dalle emissioni reali della vettura 

in funzione delle effettive differenti condizioni di utilizzo.

MOTOR                                                           1.4 75 K                               1.4 CNG                      1.3 MULTIJET 75 K              1.3 MULTIJET 95 K

Objem válců (cm3) 1360 1368  1248 1248

Počet válců, uspořádání   4 v řadě, napříč

Úroveň emisí   Euro 5

Vrtání x zdvih (mm) 75 x 77 72 x 84  69,6 x 82 69,6 x 82

Kompresní poměr 10,5 : 1 11,1 : 1  17,6 : 1 16,8 : 1

Max. výkon v kW (k) při ot./min.  54 (73) 5200 51 (70) 6000  55 (75) 4000 70 (95) 4000

Max. točivý moment v Nm při ot./min. 118 při 2600 104 při 3000  190 při 1500 200 při 1500

Vstřikování paliva                                                  MPI                                                                                                       Common Rail

ŘÍZENÍ

Typ   hřebenové s hydraulickým posilovačem

Průměr otáčení (m)   10,55

Poháněná náprava   přední

Převodovka: počet převodových stupňů                                                                     5: manuální

KAROSERIE

Rozvor náprav (mm)   2513

Rozchod kol: vpředu / vzadu (mm)   1462 / 1464   

Délka / šířka / výška (mm)   3959 / 1716 / 1735   

Přední / zadní převis (mm)   760 / 591   

Objem zavazadlového prostoru (l)   330   

Pohotovostní hmotnost (kg) 1690 1750                                                       1710 

Maximální hmotnost bržděného / nebrž-

děného přívěsu (kg)                
 600 / 400                                              -                                                                              1000 / 400

PODVOZEK

Zavěšení kol vpředu                                                          McPherson

Zavěšení kol vzadu                                                          torzní tyč

Brzdy

       Přední: o/ mm 257 257 257 284

       Zadní: o/ mm                                                         203                                                            228

Pneumatiky                                                                        185 / 65 R15 

VÝKON A SPOTŘEBA

Objem palivové nádrže (l)                                45

Maximální rychlost (km/h) 155 149 155 170

Zrychlení (s) 0-100 km/h 15,2 17,7  15,2 12,2

Spotřeba

       město (l/100 km) 6,6 6,4 4,3 4,3

       mimo město (l/100 km) 5,6 5,3 3,8 3,8

       kombinovaná (l/100 km) 8,2 8,3 5,1 5,2

Emise CO
2
 (g/km) 152 114 113 113
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www.fiat.cz

Záruky a servis

2 roky celková záruka, asistenční služba první dva roky bezplatně, 8 let záruka na  prorezivění karoserie, 3 roky 

na  lak. Dvouletá celková záruka není omezená počtem najetých kilometrů. U  každého vozu Fiat zakoupeného

u  oficiálního prodejce lze využívat službu Fiat Assistance 24 hodin denně v  celé Evropě první dva roky bezplatně. 

Pomoc v případě poruchy: bezplatný odtah do nejbližšího autorizovaného servisu, zabezpečení návratu cestujících nebo 

pokračování v  cestě, přenocování v  hotelu, poskytnutí náhradního vozidla, doručení opraveného vozidla. Bezplatný 

odtah do nejbližšího autorizovaného servisu v případě nehody. Navštivte oficiálního prodejce značky Fiat a vyberte si 

model s vybavením podle svých potřeb. Prodejce vám ochotně poradí a předvede všechny modely.

Rozšířená záruka Fiat Komfortplus

Využijte nabídku rozšířené záruky Fiat Komfortplus, která vám umožní rozšířit dvouletou smluvní záruku vašeho vozidla 

o  třetí, čtvrtý a  pátý rok. Nabídka služeb Komfortplus je určena všem majitelům vozidel Fiat, včetně těch, kteří jej 

používají jako služební vozidlo. V  obou případech je na  vás vybrat si limit kilometrů, který nejlépe odpovídá vašim 

požadavkům, s  následnou možností nahradit zvolenou variantu za  jinou při doplacení cenového rozdílu mezi novou

a původní variantou. Samozřejmě to není všechno. Komfortplus zhodnotí vaše vozidlo, protože smlouva zůstává platná 

i v případě prodeje vozidla. Smlouvu Komfortplus můžete podepsat v době celého období dvouleté smluvní záruky.

Fiat Komfortplus vám nabízí:

- možnost rozšíření záruky na vozidlo na třetí, čtvrtý a pátý rok,

- opravu a výměnu komponentů použitím originálních náhradních dílů Fiat,

- asistenční služby doma i v zahraničí.

Fiat Komfortservis

Komfortservis je služba, která pomáhá udržet ve  formě i  vozidla, která již nejsou v  záruce. Zkušení a  kvalifikovaní 

mechanici Fiat provedou předepsané kontroly, aby vaše vozidlo bylo i  nadále spolehlivým a  výkonným partnerem. 

Komfortservis vám umožní předem zakoupit 2 až 5 kuponů na  plánovanou údržbu a  získat 20% slevu na  originální 

náhradní díly Fiat a jistotu pevné ceny i do budoucnosti.

Údaje uvedené v tomto katalogu mají 

pouze informativní charakter. Výbava 

jednotlivých modelů a příslušné doplňky 

se mohou lišit na základě specifi ckých 

požadavků trhu či právních norem. 

Fiat si vyhrazuje právo změn uvedených 

modelů z technických nebo obchodních 

důvodů bez předchozího upozornění.

Vytištěno: 03/2012
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