Fiat Ducato

Naložte všechno, co potřebujete.

Hliníkový rošt na náklad
Pro Ducato s krátkým rozvorem.
Středně vysoká a nízká střecha. Nosnost 100 kg.
č. 50901488
Hliníkový rošt na náklad*
Pro Ducato se středním rozvorem.
Středně vysoká a nízká střecha. Nosnost 100 kg.
č. 50901489
Hliníkový rošt na náklad*
Pro Ducato s dlouhým rozvorem.
Středně vysoká a nízká střecha. Nosnost 100 kg.
č. 50901490

Hliníkový skládací žebřík
Nízká střecha.
č. 50901491
Hliníkový skládací žebřík*
Středně vysoká střecha.
č. 50901538

Popruhy pro upoutání nákladu
Sada 2 kusů.
č. 71803393

Váleček pro nakládání
Použití spolu s hliníkovým roštem na náklad.
č. 5911449
* Fotografie není v katalogu uvedena
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Hliníkové příčné střešní nosníky
Pro Ducato s krátkým a středním rozvorem.
Středně vysoká a nízká střecha. Nosnost 100 kg.
č. 50901487
Jednotlivý hliníkový příčný střešní nosník
Použití spolu s 3dílnou sadou příčných nosníků.
č. 50901486

Deflektory proti turbulencím
č. 50901494

Pryžové přední lapače nečistot
č. 50901517

Pryžové zadní lapače nečistot
s logem Ducato
č. 50901516
* Fotografie není v katalogu uvedena
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Otevřete mnohem více příležitostí.

Vkládací podlahová deska nákladového prostoru
Z překližky, s hliníkovým okrajem.
Pro Ducato s krátkým rozvorem č. 50901510
Pro Ducato se středním rozvorem č. 50901631
Pro Ducato s dlouhým rozvorem č. 50901511

Ochranné mříže oken zadních dveří
č. 50901521

Snímatelné tažné zařízení 2500 kg
č. 50901506
Nesnímatelné tažné zařízení 2500 kg*
Pro Ducato s krátkým a středním rozvorem.
č. 50901505
Nesnímatelné tažné zařízení 3000 kg*
č. 50901581
Snímatelné tažné zařízení 3000 kg*
č. 50901582
Připojovací kabely pro tažná zařízení*
7pólová zásuvka č. 50901586
13pólová zásuvka č. 50901570
7 - 13pólová zásuvka č. 50901584

Svítilna
Pracovní svítilna s ochrannou mřížkou, nastavitelná
ve všech směrech, s možností upevnění na přepážku
nákladového prostoru pomocí držáku.
č. 50900862
* Fotografie není v katalogu uvedena
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Pravý komfort je to, co chcete.

Sada hands-free Bluetooth
Bezdrátové hands-free pro telefony
s technologií Bluetooth.
Umožňuje telefonování bez držení
mobilního telefonu a bez použití
sluchátek. Záruka 3 roky.
• Maximálně pohodlné a jednoduché použití
• Maximální bezpečnost jízdy
• Plná kompatibilita
č. 50901459

Potahy na 2 přední samostatná sedadla*
č. 50901502
Potahy na sedadlo řidiče a přední lavicové
sedadlo
č. 50901503
Potahy na přední a zadní sedadla*
Pro verze Panorama
č. 50901539

Přední koberečky z moketu
č. 50901499
Koberečky z moketu*
Pro verze Panorama
č. 50901501

Přední podlahové rohože z pryže
č. 50901500
Podlahové rohože z pryže*
Pro verze Panorama
č. 50901498
* Fotografie není v katalogu uvedena
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Zabezpečení.
Mít vždy maximum.

Telematická platforma ClearBox
Zařízení s technologiemi GPRS a GPS.
Zaznamenává pozici, rychlost, dobu jízdy a ujeté vzdálenosti
vozidla.
Umožňuje lokalizaci odcizeného vozidla, rekonstrukci dynamiky
nehody a určení viníka.

•
•
•
•

Bezplatná aktivace hlídací služby aktivována na 1 rok
Trvalá kontrola a zabezpečení po celé Evropě
Kombinovatelné s libovolným alarmem Lineaccessori
Záruka 3 roky

Satelitní zabezpečovací systém proti odcizení
Technologicky vyspělý zabezpečovací systém zajišťující maximální
aktivní zabezpečení vozidla.
•
•
•
•
•

Trvalá kontrola a zabezpečení po celé Evropě
Vozidlový telefon se sadou hands-free
Jednoduchá obsluha
Kombinovatelné s libovolným alarmem Lineaaccessori
Záruka 3 roky

č. 50901042

č. 50901473

Sada pro výměnu kol*
č. 5909719

Alarm
Modulární alarm ovládaný originálním rádiovým dálkovým
ovladačem od vozidla. Poskytuje obvodovou ochranu pro dveře,
kapotu motoru a dveře nákladového/zavazadlového prostoru
a prostorovou ochranu interiéru.
Včetně sirény s nezávislým napájením.

Sada žárovek*
č. 50901590

• Maximální integrace do elektroniky vozidla
• Rychlá instalace
• Záruka 3 roky
č. 50901520

* Fotografie není v katalogu uvedena

Šrouby thatcham 15”*
č. 50901523
Šrouby thatcham 16”*
č. 50901564

Parkovací asistent
Zadní parkovací asistent, signalizuje přibližující se
překážku při parkovacím manévru.
Záruka 3 roky
• Usnadňuje parkovací manévr
• Nenarušuje vzhled vozidla
• Maximalizuje bezpečnost jízdy
č. 50901518

Bezpečnostní sada
Obsahuje homologovaný výstražný trojúhelník,
homologovanou bezpečnostní vestu, rukavice,
svítilnu a sadu žárovek.
č. 71803527

Kit Car Care Fiat
Pro správnou údržbu
a péči o exteriér a interiér vozidla.
č. 71803242
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Zabezpečení.
Mít vždy maximum.

Defend Cargo
Nová elektromechanická ochrana nákladového
prostoru lehkých užitkových a nákladních
automobilů. Zajišťovací mechanismy dveří jsou
umístěny zevnitř nákladového prostoru, takže
jsou zvenčí nenapadnutelné. Systém se přitom
ovládá z kabiny řidiče.

Defend Lock
Osvědčený mechanický zámek řazení, který
se vyznačuje vysokou účinností a snadnou
obsluhou, neboť jej můžete zamykat
bez klíče. Zámky řazení Defend Lock jsou
navíc cenově dostupné a pojišťovny
při jejich použití poskytují slevy
na pojistném 5 –20 %.

Defend Hook
Je to unikátní elektromechanické zabezpečení kapoty
motoru. Části systému jsou umístěny zevnitř karoserie
a nelze je napadnout zvenčí.

FiatKomfort Plus je nový program,
který prodlužuje záruku
až na 5 let, tj. prodlužuje smluvní
záruku o 3 roky, případně až na
maximum 200 000 km.
S FiatKomfort Plus máte nárok
na bezplatnou asistenční službu,
na bezplatné opravy závad
zapříčiněné výrobními vadami,
a na použití originálních náhradních
dílů Fiat. Podmínky FiatKomfort
Plus jsou uvedeny ve smlouvě, která
je k dispozici u všech autorizovaných
prodejců vozidel Fiat. FiatKomfort
Plus dává Vaší volbě ještě větší
hodnotu.
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