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FIAT QUBO  

 

12.04.2019 г. Пасажирський 5-місний універсал 

FIAT QUBO - MODELLO / SERIE: 300.4PB.1 

Двигун 

1.4 Fire 8v  

77 к.с. / 6000 об/хв 

Бензиновий, 1368 см3, 
Максимальний крутний момент 115 Nm / 3000 об/хв 

Коробка передач MКПП / 5 

Привід передній 

Габаритні розміри мм (довжина / ширина / висота) 3957 / 1716 / 1803 

Маса автомобіля в спорядженому стані 1255 кг 
Вантажопідйомність 440 кг 
Об’єм багажного відділення 0,33 - 2,5 м3 

Максимальна швидкість 155 км/год 

Час розгону до 100 км/год 14,7 с 

Відповідність екологічним вимогам EURO VI 

Витрата палива л/100км (місто-траса-змішаний)* / з АРКПП* 8,9  - 5,8  - 6,9  л 

Об’єм паливного баку 45 л 

Країна виробник Туреччина 

Версія         Easy 
 
 
 

Вартість моделей 2018р. на 12.04.2019, з ПДВ* 344 900 грн 
                                                                                    Код опції 

Безпека   

ABS з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD) 009 S 
VDC - система курсової стабілізації автомобіля  392 S 
Подушка безпеки водія 500 S 
Подушка безпеки переднього пасажира 502 S 
Бокові подушки безпеки 505 S 
Універсальне кріплення для дитячих сидінь (Гачки Isofix) 631 S 
Автоматичне блокування дверей при швидкості 20 км/год 130 S 
Задні інерційні ремені безпеки 264 S 
Імобілайзер FIAT CODE 123 S 
Передні ремені безпеки з переднатягувачами і обмежувачами навантаження S 

Обладнання, комфорт та функціональність   

Підігрів заднього скла 029 S 
Склоочисник заднього скла 101 S 
Передні склоочисники з регульованим інтервалом роботи  S 
Дистанційне керування з ключа відкриттям / закриттям дверей 008 S 
Центральний замок 228 S 
Кондиціонер з ручним регулюванням і з фільтром квіткового пилку 025 S+ 
Регулювання керма по висоті 011 S 
Гідропідсилювач керма 014 S 
Комплект для курців (попільничка і прикурювач) 989 S+ 
Електросклопідйомники передніх вікон з функцією дотягування з ключа 028 S 
Другий ряд вікон, що відкривається (кватирки) 174 S 
Підголовники задніх сидінь 182 S 
Механічна 5-ст. коробка перемикання передач  S 
Передній підлокітник 132 2 800 грн 



Сидіння водія з регулюванням за висотою 450 3 100 грн 
Сидіння водія з регулюванням поперекової підтримки 40Y 1 200 грн 
Комплект килимків (передні + задні) KOB S+ 

Інтер’єр   
Магнітола з радіо, CD/MP3 + 6 динаміків 717 S+ 
Панель приладів зі спідометром, тахометром, показником рівня палива, температури 
охолоджуючої рідини, одометр загального і добового пробігу 

050 S 

Передній плафон освітлення салону  S 
Сонцезахисний козирок для водія і пасажира  S 
Сидіння з тканинною оббивкою   S 
Відділення для речей на дверях 845 S 
Оббивка текстильним покриттям багажного відділення 798 S 
Полка вантажного відділення 209 S 

Екстер’єр   
Передні протитуманні фари 097 3 000 грн 
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом 041 S+ 
Зовнішні дзеркала заднього виду пофарбовані в колір кузова 976 S+ 
Додатковий центральний стоп-сигнал і задня протитуманна фара  S 
Бампера пофарбовані в колір кузова 876 S+ 
Ліві бічні зсувні двері 055 S 
Праві бічні зсувні двері 523 S 
Задні двері, які відкриваються доверху 148 S 
Третій ряд бокових вікон 55D S 
Сталеві колісні диски 185/65 R15 141 S 
Спеціальні ковпаки  на колесах 878 S 
Повнорозмірне запасне колесо 980 S+ 
Спеціальні поздовжні рейлинги на даху 375 S+ 
Забарвлення кузова пастельною, колір білий 4SA На вибір 
Забарвлення кузова пастельною, колір помаранчевий 5JQ На вибір 
Забарвлення кузова пастельною, колір синій 6FW На вибір 
Забарвлення кузова фарбою металік 210 0 грн 

 
 
 

S - стандартне обладнання,                   ( -- ) – неможливо,                       О/грн – опція.                     
Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу (що настає швидше), на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований),  
на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг  - 15000 км або 1 раз на рік. 
* -   Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера.  
Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. 
Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально.    
Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.  
Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.  
Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення. 

                                                                                               
 

Забарвлення кузова пастельною фарбою (4SA, 5JQ, 6FW) 
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Забарвлення кузова фарбою металік (210) 
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Сидіння з тканинною оббивкою 
код 094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


