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N A T U R A L  P O W E R

Wersje wyposażenia i wyposażenie dodatkowe mogą rożnić się w zależności od poszczegolnych rynkow lub wymogów 
prawnych. Wszystkie dane zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie orientacyjny. Firma Fiat zastrzega 
sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian w modelach opisanych w niniejszej publikacji z powodów
natury technicznej lub handlowej.
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Ciao Fiat Professional Mobile to oryginalna aplikacja fi rmy Fiat Professional 
dla wszystkich kierowców. Umożliwia ona łatwy dostęp do szeregu usług
i pomocy – gdziekolwiek jesteś. Aplikacja Fiat Professional Mobile jest 
dostępna w sklepach App Store i Google Play.

FCA Bank  i FCA Leasing  specjalizują się w finansowaniu zakupu samochodów z Grupy FCA. 
Dzięki elastyczności rozwiązań finansowych i indywidualnemu podejściu do każdego klienta, 
każda mała i średnia firma lub indywidualne działalności gospodarcze mogą dokonać wyboru 
pojazdu odpowiedniego dla swoich potrzeb. FGA Leasing oferuje korzystne warunki leasingu
bazujące na niskim całkowitym koszcie leasingu. Proponuje, m.in. niskie miesięczne raty,
elastyczną wartość wykupu oraz niezwykłą elastyczność spłat. W każdym momencie trwania 

umowy Leasingobiorca może przełożyć jedną miesięczną spłatę raty leasingowej w ciągu roku, bez ponoszenia żadnych dodat-
kowych kosztów – suma spłat i odsetek pozostaje na pierwotnym poziomie. Fiat Bank proponuje równie atrakcyjne warunki 
finansowania: niski koszt kredytu, elastyczny okres finansowania oraz wysokość wpłaty własnej sprawiają, że każdy klient może 
skorzystać z dedykowanej oferty i stać się właścicielem nowego samochodu.  Ponadto, w ramach oferowanych produktów klient 
może również sfinansować dostępne pakiety ubezpieczeń chroniących zarówno pojazd jak i spłatę zadłużenia w wyniku nieprze-
widzianych zdarzeń losowych. Oferty finansowe FCA Bank i FCA Leasing są „krojone na miarę” - są doskonałym rozwiązaniem dla 
tych, którzy chcą w pełni korzystać z zakupionego samochodu, mając pod ścisłą kontrolą swoje finanse.

CIAO FIAT to bezpłatne* usługi informacyjne i assistance oferowane przez Fiat Professional. 
Obejmują one pomoc drogową przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Pozwalają również 
uzyskać informacje na temat modeli, usług i sieci sprzedaży, umówić się na jazdę próbną
u wybranego dealera oraz uzyskać pomoc w kwestiach obsługi użytkowanego samochodu lub 
korzystania z usług assistance.
* Połączenia są bezpłatne zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. W niektórych krajach europej-
skich mogą być naliczane lokalne opłaty operatorów sieci telefonii komórkowej.

Customer Assistance Service

Usługi serwisowe Mopar® Vehicle Protection oferują jedyne autoryzowane przez Fiat Chrysler Automobiles plany serwisowe 
pojazdów. Wszystkie usługi serwisowe są przeprowadzane przez wykwalifikowany przez Fiat Chrysler Automobiles personel
z użyciem wyłącznie oryginalnych części.

Ściągnij i zainstaluj darmowy czytnik kodów QR na swoim smartfonie, zeskanuj kod postępuj zgodnie z instrukcjami by uzyskać połączenie* ze stroną fiatprofessional.pl.

* Koszty połączenia z internetem ustalane są przez operatora.

Jeśli koszty paliwa znacząco wpływają na zyskow-

ność Twojej firmy, nadszedł czas, aby przejść na 

samochody dostawcze Fiat Professional zasilane 

metanem CNG. Poznaj szeroką gamę modeli z natu-

ralnym zasilaniem gazem ziemnym. Oferta Natural 

Power obejmuje modele: Panda van, Punto van, Fiori-

no, Nowy Doblo Cargo z zupełnie odmienionym wyglą-

dem i nową technologią oraz flagowy model w gamie 

- Ducato - samochód Nowej Generacji, który pomoże 

Ci w wykonywaniu codziennych zadań.  

Błękitny kolor samochodów został przygotowany wyłacznie dla celów reklamowych

NATURALNY WYBÓR. NATURALNA OSZCZĘDNOŚĆ.
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140 Natural Power

Pojemność skokowa 2999 cm3

Liczba cylindrów, układ: 4, rzędowo
Wtrysk elektroniczny MPI sekwencyjny fazowany  

o podwójnej strukturze przystosowanej do 
elektrowtryskiwaczy  

gazu i benzyny  
z turbospężarką i intercoolerem 

Rozrząd: 2 ACT (pasek zębaty)
Moc maksymalna: 136 KM (100 kW)

przy 3500 obr./min.
Maks. moment obrotowy: 350 Nm

przy 1500 obr./min.
Poziom ekologiczny: Euro 6

Wspaniałe osiągi, zmniejszone zużycie paliwa oraz mini-

malna emisja spalin. Jeśli szukasz samochodu dostaw-

czego o dużej mocy, ale jednocześnie przynoszącego 

spore oszczędności na kosztach paliwa, Ducato Natural 

Power stanowi idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu. 

Ducato Natural Power oferuje liczne korzyści względem 

pojazdów z silnikiem diesla: minimalna emisja spalin 

(emisja tlenku azotu jest mniejsza o 20%), znacznie 

zmniejszony poziom hałasu. 

Co więcej, Ducato Natural Power jest praktyczny i funk-

cjonalny. Posiada 5 zbiorników na metan CNG (o łącznej 

pojemności 220 litrów, co odpowiada 36 kg gazu) 

umieszczonych pod podłogą pojazdu, gwarantując 

zasięg do 400 km (po wyczerpaniu gazu, silnik przełącza 

się automatycznie na zasilanie benzyną). Dzięki temu 

samochód oferuje Ci zawsze wspaniałe osiągi oraz znacz-

ne oszczędności typowe dla Ducato Nowej Generacji. 

NATURALNA MOC NOWEJ GENERACJI 

140 Natural Power
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3450

4035

4035 XL

DMC: 3500 kg
Maxi 3500, 4005 kg

Ładowność: od 1190 do 1215 kg
Maxi od 1150 do 1610 kg

Pojemność: 10 i 11.5 m3

DMC: 3500 kg
Maxi 3500, 4005 kg

Ładowność: od 1190 do 1215 kg
Maxi od 1150 do 1610 kg

Pojemność: 10 i 11.5 m3

DMC: 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Ładowność: od 1115 do 1140 kg
Maxi od 1075 do 1805 kg

Pojemność: 13 i 15 m3

DMC: 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Ładowność: od 1115 do 1140 kg
Maxi od 1075 do 1805 kg

Pojemność: 13 i 15 m3

DMC: 3500 kg
Maxi 3500 kg

Ładowność: 900 kg
Maxi 860 kg

Pojemność: 10.5 m3

DMC: 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Ładowność: od 1065 do 1095 kg
Maxi od 1025 do 1760 kg

Pojemność: 15 i 17 m3

DMC: Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Ładowność: Maxi od 1055 do 1760 kg

Pojemność: 15 m3

FURGON FURGON przeszklony / 
częściowo przeszklony

FURGON 
Zabudowa Brygadowa

FURGON
Rozstaw osi 
(mm)

3450

DMC: 3500 kg
Maxi 3500 kg

Ilość miejsc: 5/6

DMC: 3500 kg
Ilość miejsc: 8/9

DMC: 3500 kg
Maxi 3500 kg

Ilość miejsc: 5/6
8/9

Rozstaw osi 
(mm)

Kombi wysoki 
dach 

Kombi wysoki dach 
częściowo przeszklony

KOMBI

3450

Rozstaw osi 
(mm)

PANORAMA
Panorama 

wysoki dach

Rozstaw osi 
(mm)

Kabina 
z platformą

KABINA

3450

4035

4035XL

DMC: 3500 kg
Maxi 3500, 4005 kg

DMC: 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg

DMC: 3500 kg
Maxi 3500, 4005, 4250 kg

TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI

• Multimedia

• Uniwerslany uchwyt do urządzeń mobilnych

• Kamera widoku wstecznego

• Traction + z asystentem zjazdu ze wzniesienia 

• Asystent pasa ruchu

• System rozpoznawania znaków drogowych

WARTOŚĆ NOWEJ GENERACJI

• Niskie koszty eksploatacji

• Wysoki standard jakości

EFEKTYWNOŚĆ NOWEJ GENERACJI

• Pojemność aż do 17 m3

• DMC aż do 4,25 t

• Szeroka gama Standard / Maxi
przy obr./min




