


MĚSTSKÝ

V Ů Z

PAN 
Úžasné auto, které se vyvíjí a přitom     

       a lépe vybavená a navíc - vy, co ji     

Jednoduše



MĚSTSKÉ

S U V

DA

3

   zůstává věrné své podstatě. Panda je nyní krásnější 

    neznáte - vás překvapí svými nekonečnými možnostmi.



MĚST 
Jednoduše



SKÝ VŮZ
Pohyb v městské džungli je s Pandou 

jednoduše vzrušující.



Pouze ti, kteří ukážou podstatu své duše, jsou skutečně 

jedineční. Stejně jako Panda. 

JEDINEČNÁ
Jednoduše
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Design Pandy byl koncipován tak, aby kombinoval styl, funkčnost, účinnost a bezpečnost. K lepší viditelnosti 

i bezpečnosti přispívají například vyšší pozice světel nebo třetí boční okna se zaoblenými rohy. 
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Prostor pro řidiče je uspořádaný tak, aby měl vše jednoduše a rychle po ruce. Pozice řadicí páky a ovladače 

jsou navrženy pro váš maximální komfort při jízdě. 14 úložných prostor je pak připraveno, abyste do nich 

uložili vše pohodlně a přehledně. 

Takovou dávku talentu a důmyslnosti si užijete pouze ve stylovém interiéru Pandy. 

Posláním Pandy je vám co nejvíce zpříjemnit život a mít 

řešení pro všechny vaše potřeby. Kdyby nebyla geniální, 

nebyla by to Panda.

PROMYŠLENÁ
Jednoduše
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Panda vám umožňuje vybrat si verzi 

se stylem a výbavou, které vám budou 

co nejvíce vyhovovat. 

PŘEKVAPUJÍCÍ
Jednoduše
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POP HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY

Styl - Nárazníky v barvě karoserie.

Výbava - 4 airbagy (přední a boční hlavové), elektricky ovládaná 

přední okna, centrální zamykání, zadní opěrky hlavy proti 

poranění krční páteře, příprava pro rádio.

PLUS PHLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY 

Navíc k výbavě Pop:

Styl - Specifi cké poklice kol.

Výbava - Manuální klimatizace s protipylovým fi ltrem, 

6 reproduktorů, kryty zpětných zrcátek v barvě karoserie, 

dálkové ovládání centrálního zamykání.

LOUNGE HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY

Navíc k výbavě Plus:

Styl - Černé boční ochranné lišty

Výbava - Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, kliky dveří v barvě 

karoserie, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, 

zadní dělené a sklopné sedadlo 40/60 (5místná verze), paket 

Komfort (dva výškově nastavitelné pásy vpředu, dvě stropní madla 

vzadu, stropní schránka na brýle u řidiče).



MĚST 
Jednoduše



SKÉ SUV
Proč se omezovat pouze na silnice, když s modely Panda 4x4 a Panda Cross lze zdolat všechny možné cesty?



S Pandou 4x4 překonáte snadno 

   všechny překážky.

DOBRODRUŽNÁ  
Jednoduše 



21° 32°20°
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Automaticky připojitelný pohon všech kol

Panda 4x4 je vybavena automaticky připojitelným pohonem všech 

kol, který rozděluje točivý moment na nápravy úměrně dané situaci. 

Díky elektronické uzávěrce diferenciálu si dokáže poradit i v těch 

nejobtížnějších situacích. Zabrzdí protáčející se kolo a přenese 

točivý moment na kolo s lepší trakcí. 

Pandu 4x4 nic nezastaví. Automaticky připojitelný pohon 

všech čtyř kol, malé rozměry a nízká hmotnost zajišťují 

obdivuhodnou hbitost a z Pandy činí nejkompaktnější 

pětisedadlový off -road na trhu.

Úhel 
sjezdu

Přechodový úhel

Nájezdový 
úhel



Panda miluje dobrou společnost, 
     skvělá dobrodružství a funkční řešení. 

PŘÍVĚTIVÁ
Jednoduše 
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Panda Cross v sobě snoubí energii a všestrannost na pouhých 370 cm délky. 

Stačí jediný pohled a pochopíte, proč tomu tak je. Přední ochranná část v matně 

titanové barvě, leskle červená tažná oka, sebevědomě vyhlížející blatníky, lišty 

s logem Cross a nové střešní ližiny ve stejné povrchové úpravě jako ochranná 

spodní část na přídi. 

Pokud chcete objevovat neprozkoumané kouty a zažívat 

nádherné emoce, Panda Cross je na to ten pravý parťák.
NEZASTAVITELNÁJednoduše



24° 34°21°
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Terrain Control

Panda Cross nabízí volič Terrain Control, který umožňuje zvolit jeden ze tří režimů jízdy:

AUTO pro automatické řízení trakce obou 

náprav v závislosti na podmínkách přilnavosti.

OFF-ROAD pro permanentní sepnutí pohonu 

všech kol s rozdělením točivého momentu 

na nápravy v závislosti na trakci kol, to vše 

díky elektronické uzávěrce diferenciálu ELD.

HILL DESCENT CONTROL umožňuje 

zdolávání mimořádně strmých svahů včetně 

nerovného povrchu, a to automatickým řízením 

brzd a rychlosti vozidla. 

Přechodový úhel

Nájezdový 
úhel

Úhel 
sjezdu
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Výrazná osobnost Pandy Cross vyniká také v interiéru. Potah sedadel je z přírodní tkaniny a vrchní část opěradel 

a boční vedení předních sedadel jsou z umělé kůže, které jsou ve stejné hnědé barvě jako obložení dveří. Na předních 

opěradlech je nápis Cross, přístrojový panel je zasazen do palubní desky v měděném odstínu a středová část je 

vyvedena v matně titanovém odstínu. Interiér doplňují kůží čalouněný volant s integrovanými ovladači a hlavice řadicí 

páky.



Osvoboďte se od svých tužeb a začněte 

objevovat nové cesty. Užijte si městské SUV 

Panda se stylem a výbavou, které vám sednou.  

SKVĚLE
VYBAVENÁ

Jednoduše 
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4X4 HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY

Navíc k výbavě Lounge:

Styl - Specifi cké boční ochranné lišty s logem 4x4.

Výbava - Pohon 4x4, elektronická uzávěrka diferenciálu ELD, 

15” leštěná litá kola, pneumatiky M+S, ochranná přední část 

v matně stříbrné barvě a podélné střešní ližiny.

CROSS HLAVNÍ PRVKY STANDARDNÍ VÝBAVY

Navíc k výbavě 4x4:

Styl - Ochranná přední část v matně stříbrné barvě, červená tažná 

oka, boční lišty s nápisem Cross, střešní ližiny se specifi ckou 

povrchovou úpravou.

Výbava - Systém Terrain Control s režimy Auto, Off -Road a Hill 

Descent s elektronickou uzávěrkou diferenciálu, přední boční 

airbagy, automatická klimatizace, rádio s CD/MP3 přehrávačem, 

vstupy USB/AUX-in, Blue&Me™, kůží čalouněný volant s ovladači 

rádia a kůží čalouněná hlavice řadicí páky. 



Vstup USB 
pro  audio soubory 
formátu MP3, AAC, 
M4A a MP4

Čtení příchozích 
SMS zpráv

Hlasitý poslech 
telefonu přes 
Bluetooth®

VYSPĚLÁJednoduše 

S Pandou, ať už si vyberete její čistě městskou verzi nebo městské 

SUV, se budete vždy cítit svobodně. Stačí si pouze stanovit cíle, 

kterých chcete dosáhnout. 
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Systém Blue&Me TomTom 2 LIVE 

vám přináší velké množství výhod. 

Díky možnosti neustálého připojení 

vašeho telefonu k infotelematickému 

zařízení Pandy můžete telefonovat 

hands-free, nechat si číst SMS 

zprávy či poslouchat hudbu 

z vašeho telefonu nebo přehrávače 

připojeného přes USB port. Systém 

dále nabízí přenosnou navigaci 

nejnovější generace využívající 

online služby LIVE, jež nabízejí 

informace z dopravy, alternativní 

trasy, informace o radarech, 

bodech zájmu a počasí, a to vždy 

v reálném čase.



Prvním pravidlem Pandy je nikdy vám 

zbytečně nekomplikovat život.

PŘIZPŮSOBIVÁ
Jednoduše
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Uspořádat sedadla v Pandě bude pro vás skutečnou hračkou. Panda vždy myslí na váš komfort a pohodlí. 

Vzadu lze složit celé sedadlo nebo jen jednu jeho část. Vpředu pak můžete složit sedadlo spolujezdce do 

podoby stolku a získat rovnou plochu nebo místo pro komfortnější sezení na zadním sedadle. Samozřejmě 

tak lze také prodloužit místo pro převoz delšího nákladu. Navíc přidáním systému Cargo Box se ložná plocha 

stane zcela rovnou a pomáhá vám přepravit opravdu vše, co potřebujete. 



Panda vás má ráda, a proto dělá 

maximum pro to, abyste se cítili bezpečně. 

BEZPEČNÁJednoduše
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City Brake Control

Systém City Brake Control analyzuje několik 

parametrů, jako jsou blížící se překážky, 

rychlost vozidla, úhel natočení volantu a tlak 

na plynový pedál, a poté zasáhne s cílem 

zabránit nárazu nebo snížit jeho dopad. 

Díky tomuto zařízení byla Panda oceněna 

prestižním hodnocením Euro NCAP 

Advanced 2013. 

ESP s funkcí Hill Holder

Elektronická kontrola stability s funkcí 

Hill Holder vám pomáhá při rozjezdech 

do kopce. 

S Pandou vás řízení bude bavit a během 

jízdy se budete cítit zcela bezstarostně. 

Ona totiž přesně ví, kdy a jak své systémy 

použít.

Panda je vybavena 4 airbagy, systémem ABS s brzdovým asistentem, předními 

i zadními hlavovými opěrkami proti poranění krční páteře, bezpečnostními pásy 

s dvojitými předpínači a uchycením dětských sedaček ISOFIX na zadních sedadlech. 

K dispozici je navíc elektronická kontrola stability ESP s funkcí Hill Holder a systém 

City Brake Control.



V nabídce motorů je například nový a 

výkonný vznětový motor 

1.3 MultiJet 95 k Euro 6 Start&Stop. 

A pro ty, jež chtějí co nejvíce ušetřit 

svoji kapsu i životní prostředí, je 

zde dvojice super ekologických 

řešení: motor 1.2 EasyPower (LPG/

benzin) a 0.9 TwinAir Turbo CNG 

80 k (zemní plyn/benzin), který je 

prvním dvouválcovým přeplňovaným 

motorem na světě poháněným 

zemním plynem a nositelem 

prestižního ocenění Nejekologičtější 

motor roku 2013. 

Vyrazte na cestu s pocitem úspory paliva a ohleduplnosti 

k životnímu prostředí, a to díky široké paletě ekonomických 

pohonných jednotek a jejich inovativním technologiím. 

MĚTSKÝ VŮZ MĚSTSKÉ SUV

MOTORY POP PLUS LOUNGE 4x4 CROSS

1.2 69 k Euro 6 A A A

1.2 69 k Easy Power (LPG) Euro 6 A

0.9 TwinAir 80 k CNG Euro 6 A

1.3 MultiJet 95 k Euro 6 Start&Stop  A  A A

EKOLOGICKÁ
Jednoduše 
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eco:Drive je skutečný osobní instruktor 

ekologické jízdy, který je vám vždy 

k dispozici. Zaznamenáváním parametrů 

jízdy na fl ash disk USB vložený 

do systému Blue&Me™ a jejich 

následným stažením do počítače lze 

získat podrobnou analýzu svého stylu 

jízdy a individuální doporučení vedoucí 

ke snížení spotřeby paliva a emisí. 

Za účelem snížení emisí i spotřeby 

paliva nabízí Panda jednoduché a velmi 

účinné řešení Start&Stop, které vypne 

motor při zastavení na semaforech 

nebo v zácpě a opětovně ho zase 

nastartuje, jakmile potřebujete jet. 



Přizpůsobte si Pandu podle svých představ. Můžete jí dodat váš styl nebo ji vybavit 

čímkoliv, co vás napadne. Bude odpovídat vašemu vkusu a všem vašim potřebám. 

Od polepů a litých kol po střešní ližiny nebo věšák na oblečení na hlavové opěrce. 

Panda a Mopar® myslí na vše. 

ORIGINÁLNÍ
Jednoduše

Panda se stává ještě originálnější 

díky příslušenství Mopar®. 
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Věšák na oblečení  na h lavové opěrce Kryty k l íčů

Polep Squirc les 15“ l i tá kola



S Pandou a sadou Nitro je zábava na dosah ruky: 

• Freebox

• Příčníky na střešní ližiny

• Snowboard Nitro

• Batoh Nitro

• Polep Nitro boků a zadní části vozu 

Učiňte svou Pandu přitažlivější díky střešním 

ližinám, krytům zrcátek a krytům středů kol v:

• červené barvě • pastelové béžové barvě

• pastelové fi alové barvě • šedé barvě

15“ litá kola s diamantovo-antracitovou 

povrchovou úpravouSada odkládacích kapes 

na zadní  st raně opěradla

Navigace TomTom integrovaná 

v př íst ro jovém panelu
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Se širokou škálou doplňků značky Mopar® budete s novou Pandou dokonalý pár. 

Pro více informací ohledně příslušenství prosím kontaktuje autorizovaného prodejce Fiat.



296 bílá Gelato - pastelová 289 červená Passione - pastelová

516 oranžová Sicilia - pastelová 601 černá Cinema - pastelová

715 béžová Cappuccino - pastelová 509 žlutá Sole - pastelová

BAREVNÁJednoduše
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374 zelená Toscana - metalická147 červená Allegro - metalická

565 šedá Argento - metalická 567 modrá Mediterraneo - metalická

854 modrá Canalgrande - metalická 855 zelená Prato - metalická



Modro-šedá textilie Rubik 319 Modrá palubní deska

Červeno-šedá textilie 

Easy Tricot

107 Antracitová palubní deska

Béžovo-šedá

textilie Rubik

376 Béžová palubní deska Šedo-červená

textilie Rubik

381 Červená palubní deska

POP

Šedo-červená textilie Rubik 125 Antracitová palubní deskaBéžovo-šedá

textilie Rubik

181 Béžová palubní deska

PLUS

LOUNGE
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Zelená textilie Risico +

béžová eko kůže 

253 Zelená palubní deska

Tmavě šedá textilie Risico +

tmavě žlutá eko kůže 

232 Antracitová palubní deska Šedá textilie Risico +

béžová eko kůže 

205 Béžová palubní deska

4X4

Kód 107 181 125 376 381 319 232 205 253 235

Barva sedadel
Červeno-

šedá
Béžovo-

šedá
Šedo-

červená
Béžovo-

šedá
Šedo-

červená
Modro-

šedá
Šedo-
žlutá

Šedo-
béžová

Zeleno-
béžová

Šedo-
hnědá

Barva palubní desky Antracitová Béžová Antracitová Béžová Červená Modrá Antracitová Béžová Zelená Bronzová

PASTELOVÉ BARVY VOLBA

296 Bílá Gelato 5CH A A A A A A A A A A

289 Červená Passione 5B2 A A A A A A A

516 Oranžová Sicilia 5CK     A A

601 Černá Cinema 5CJ A A A A A A A A A

715 Béžová Cappuccino 5CB A A A A A A A

509 Žlutá Sole 5CL A

METALICKÉ BARVY

147 Červená Allegro 5DP A A A A

374 Zelená Toscana 5CE A A A

565 Šedá Argento 5CC A A A A A A A A A

567 Modrá Mediterraneo 5DN A A A A

854 Modrá Canalgrande 5DR A A A

855 Zelená Prato 5DQ A A A A

Šedá textilie Risico +

hnědá eko kůže 

235 Bronzová palubní deska

PANDA CROSS



MOTOR

Počet válců, uspořádání 4, v řadě 4, v řadě 4, v řadě 

Vrtání x zdvih (mm) 70,8 x 78,9 69,6 x 82 70,8 x 78,9

Zdvihový objem (cm3) 1242 1248 1242

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6

Kompresní poměr 11,1 : 1 16,8 : 1 11,1 : 1

Nejvyšší výkon: kW (k) 
při ot./min

51 (69) 
5500

69,85 (95) 
3750

51 (69) 
5500

Nejvyšší točivý moment: Nm (kgm)
při ot./min

102 (10,4) 
3000

200 (20,4) 
1500

102 (10,4) 
3000

Rozvodový mechanizmus (řízení) řemen řetěz řemen

Palivový systém benzin diesel benzin /LPG

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Poháněná náprava přední přední přední

Převodovka, počet převodových stupňů 5 + zpátečka 5 + zpátečka 5 + zpátečka

ŘÍZENÍ                

Typ hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™ 

Průměr otáčení (m) 9,3 9,3 9,3

BRZDY - D (KOTOUČE) - T (BUBNY)             

Vpředu: Ø (mm) D257 x 12  D257 x 22 (ventilované) D257 x 12

Vzadu: Ø (mm) T 203 T 203 T 203

ZAVĚŠENÍ                

Vpředu                                            Nezávislé zavěšení typu MacPherson se spodním příčným ramenem uchyceným k pomocné příčce

Vzadu Vlečená náprava s torzní příčkou

ROZMĚRY                

Rozvor náprav (mm) 2300 2300 2300

Rozchod kol vpředu/vzadu (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407

Délka (mm) 3653 3653 3653

Šířka (mm)
1643 (bez zrcátek)    
1882 (se zrcátky)

1643 (bez zrcátek)  
1882 (se zrcátky)

1643 (bez zrcátek)  
1882 (se zrcátky)

Výška (mm) 1551 1551 1551

Objem zavazadlového prostoru (dm3) 225 225 200

KOLA                

Pneumatiky 175/65 R14 82T 175/65 R14 82T 175/65 R14 82T

HMOTNOSTI                 

Pohotovostní hmotnost (kg) 940 1045 980

Nejvyšší hmotnost přívěsu (kg)
800 (brzděný) 

400 (nebrzděný)
900 (brzděný) 

400 (nebrzděný)
–

Objem palivové nádrže (litrů) 37 37 37 benzin / 30,5 LPG

VÝKONY                

Nejvyšší rychlost (km/h) 164 182 164

Zrychlení (s): 0 - 100 km/h 14,2 11,0 14,2

SPOTŘEBA I/100 km

Město 6,6 4,3 6,9 (LPG) / 6,6 (benzin)

Mimo město 4,3 3,2 6,3 (LPG) / 4,3 (benzin)

Kombinovaná 5,1 3,6 6,5 (LPG) / 5,1 (benzin)

Emise CO
2
 v kombinovaném provozu (g/km) 119 94 106

*nelze použít sněhové řetězy 

TECHNICKÁ 
SPECIFIKACE

Pop / Plus / Lounge

1.2 69 k
1.3 MultiJet 95 k 

Start&Stop

1.2 69 k 

EasyPower - LPG
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2, v řadě 4, v řadě 4, v řadě 

80,5 x 86 69,6 x 82 69,6 x 82

875 1248 1248

Euro 6 Euro 6 Euro 6

10 : 1 16,8 16,8

63 (85) 
5500

59 (80) 
5500

69,85 (95)
3750

69,85 (95) 
3750

145 (14,8) 
1900

140 (14,3) 
2500

200 (20,4)
1500

200 (20,4)
1500

řetěz řetěz řetěz

benzin zemní plyn diesel diesel

přední
pohon všech kol (4x4) s automatickým připojením prostřednictvím 

elektronicky řízené spojky a dvou diferenciálů

5 + zpátečka 5 + zpátečka 5 + zpátečka

   

hřebenové s elektrickým posilovačem Dualdrive™ 

9,7 9,7 9,7

      

D257 x 22 (ventilované)  D257 x 22 (ventilované)  D257 x 22 (ventilované)

T 203 D 240 x 11 D 240 x 11

   

                                            Nezávislé zavěšení typu MacPherson se spodním příčným ramenem uchyceným k pomocné příčce

Vlečená náprava s torzní příčkou

   

2300 2300 2300

1414 / 1408 1411 / 1408 1403 / 1406

3653 3686 3705

1643 (bez zrcátek)  
1882 (se zrcátky)

1672 (bez zrcátek)  
1882 (se zrcátky)

1662 (bez zrcátek)  
1882 (se zrcátky)

1605 1605 1657

200 225 225

   

175/65 R15 84T 175/65 R15 84T M+S
185/65 R15 88H 

M+S *

    

1080 1125 1155

–
900 (brzděný) 

400 (nebrzděný)
900 (brzděný) 

400 (nebrzděný)

35 72 l (12 kg) 35 35

   

170 168 167 168

12 12,8 12,5 12,7

5,8
3,9 

kg/100 km)
4,7 4,8

3,8
2,6 

(kg/100 km)
4,3 4,4

4,5
3,1 

(kg/100 km)
4,4 4,5

106 85 117 119

4x4 CROSS

0.9 TwinAir 80 k 

CNG

1.3 MultiJet 95 k 

Start&Stop

1.3 MultiJet 95 k 

Start&Stop

Fiat doporučuje originální maziva 
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Údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Technické údaje, výbava jednotlivých verzí a příslušné doplňky se mohou měnit na základě specifických požadavků trhu či právních norem. Fiat si vyhrazuje právo změn uvedených informací z technických

nebo obchodních důvodů bez předchozího upozornění. Fiat Marketing 04.2.2585.28 - S - 01/2016 - TS - Vytištěno v Itálii na papíře neběleném chlorem.

CIAO FIAT

Volejte zdarma na zákaznický servis Fiat, potřebujete-li: 

SILNIČNÍ ASISTENCI, která je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce; INFORMACE ohledně modelů, služeb nebo prodejní a servisní sítě.

S každým vozem Fiat zakoupeným u autorizovaného prodejce je spojený kompletní servis a rozsáhlé záruky. Fiat poskytuje svým zákazníkům základní dvouletou záruku, tříletou záruku 

na výrobní vady laku a osmiletou na prorezavění karoserie. Během základní dvouleté záruky není v rámci podmínek omezený počet najetých kilometrů a navíc je 24 denně včetně víkendů 

a svátků po celé Evropě k dispozici služba silniční asistence Ciao Fiat. Rozsah a podmínky záruky a silniční asistence jsou uvedené v Záruční a servisní knížce vozidla a v podmínkách 

produktu rozšířené záruky nebo silniční asistence. 

Více na www.fiat.cz/sluzby

ZÁRUKY A SERVIS

800 200 233


