
  
  

Obchodní název: 

Adresa: 

SMAŽÍK NORD, S.R.O. 

Drážďanská 827/76 40007 - 
Krásné Březno 

475500320 Telefon: 

e-mail: prodej@smaziknord.cz 

FIAT Doblo Cargo Combi L2H1 1.6 MTJ 105k SX N1 E6D-FINAL (263.44N.2) 

Vnější barva: Šedá (Metalická) (695) 

Barva interiéru: POP OLONA šedá (301) 

WLTP Emise CO2 v kombinovaném provozu (g/km): 

WLTP Spotřeba v kombinovaném provozu (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - nízká fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - střední fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - vysoká fáze (l/100 km): 

WLTP Spotřeba paliva - extra vysoká fáze (l/100 km): 
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Základní cena 556.900 CZK 
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T3 

Zatmavená skla zadních oken 

Metalický lak 1 

1 Ovládání autorádia na volantu 

1 Paket City NAV - obsahuje: 
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RC Rádio 7", NAVI, USB, Bluetooth, DAB + zrcadlení chytrého telefonu 

16 Zadní parkovací kamera 

47 Světelný a dešťový senzor 

16 Tempomat 
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Volant a rukojeť řadicí páky potažené kůží 

Podélné střešní nosiče 

Vyhřívané sedadlo spolujezdce 

Vyhřívané sedadlo řidiče 

Zadní dveře dvoukřídlé, asymetrické, prosklené 

3 klíče v zapalování (2x mechanický, 1x dálkové ovládání) 7 00 CZK 

 

Základní cena vozidla a příplatkové výbavy 606.900 CZK 
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SLEVY 

Sleva SMAŽÍK NORD s.r.o. (Sleva při koupi vozu na IČO) -49.000 CZK 

Celkem (bez DPH) 557.900 CZK 

DPH (21%) 117.159 CZK 

Nabídková cena včetně DPH 675.059 CZK 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Max. výkon (k): 105 

Diesel 
Max. výkon (kW): 
Převodovka: 

77 
Druh zdroje napájení: 
Emisní norma: 

Manuální 
EURO6D_FINAL 

STANDARDNÍ VÝBAVA 
Boční airbagy vpředu Přední mlhová světla 
Elektricky ovládaná zadní okna 
Manuální klimatizace s pylovým filtrem 
Ocelový kryt pod motorem 

Rádio VP1 (s Bluetooth, DAB a USB, bez CD) 
Start&Stop 
Stropní madlo u spolujezdce 
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie Plnohodnotná rezerva 

Pneumatiky 195/60 R16, eko třída B 

Hodnota emisí CO2 je definována na základě oficiálních testů prováděných v souladu s ustanoveními nařízení EU platnými v době 
schválení typu. 
Specifikace (A) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě cyklu NEDC podle nařízení EU 692/2008. 
Specifikace (B) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě měření nebo korelační metody s odkazem na cyklus NEDC podle 
nařízení (EU) 2017/1152-1153. 
Specifikace (C) uvádí hodnotu emisí CO2 určenou na základě nového zkušebního postupu WLTP podle nařízení 2017/1347. 
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva získané podle použitelných právních předpisů jsou uváděny za účelem umožnění porovnání 
údajů o vozidlech. Homologované hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva nemusejí odrážet skutečné hodnoty emisí CO2 a spotřeby 
paliva, které záleží na mnoha souvisejících faktorech, mimo jiné například na jízdním stylu, trase, povětrnostních a silničních 
podmínkách; stavu, používání a výbavě vozidla. 
Hodnota emisí CO2 a spotřeby paliva uvedené v tomto dokumentu, který shrnuje vybranou konfiguraci, platí pro vozidlo včetně jeho 
veškeré výbavy, příslušenství a pneumatik zvolených v průběhu konfigurace. 
Hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva u konfigurovaného vozidla nejsou konečné a mohou se vyvíjet v důsledku změn ve výrobním 
cyklu; aktuální hodnoty budou k dispozici u oficiálního prodejce vybrané sítě FCA. 
V každém případě platí, že oficiální hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva vozidla zakoupeného zákazníkem budou uvedeny v 
doprovodných dokumentech k vozidlu. 
V případech, kdy jsou hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva důležité pro účely výpočtu daní a nákladů souvisejících s vozidlem, je 
třeba se řídit platnými právními předpisy v příslušné zemi. 
„ Konfigurace vozidla má dopad na spotřebu paliva a na emise CO2.“ 

Seznam značek pneumatik, které jsou k dispozici pro toto vozidlo nebo kterými je již vozidlo vybaveno výrobcem automobilů podle 
dostupnosti pneumatik a souvisejících technických podkladů, je dostupný naskenováním uvedeného QR kódu (v souladu s článkem 7 
nařízení (EU) 2020/740, 25. května 2020). 
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Děkujeme Vám za Váš zájem. 
Radek Kučera 
SMAZIK NORD, S.R.O. 
DRAZDANSKA 827/76 400 07 USTI NAD LABEM 
Telefon: 475500028 
Fax: +420777239856 
e-mail: prodej@smaziknord.cz 
Nabídka platí do vyprodání. Podmínky a obsah tohoto návrhu podléhají možným změnám v důsledku aktualizací ceníků nebo 
propagačních podmínek. 
Podmínky použití: informace a obrázky, včetně barev modelu, které se týkají vybavení, vnějšího vzhledu, výkonu, rozměrů a 
hmotnosti, cen, spotřeby paliva, provozních nákladů atd. související s produkty na této stránce jsou předmětem nepřetržité 
aktualizace a mohou zobrazovat příslušenství a doplňky, které nejsou součástí standardního vybavení. Tyto údaje jsou proto pouze 
ilustrativní a mohou se v nich nacházet chyby nebo nepřesnosti. 
Produkty a ceny: všechny ceny jsou uváděny jako nezávazné návrhy od FCA svým prodejcům. Ceny volitelné výbavy se týkají voleb 
přidaných na úrovni výroby. Naším cílem je vždy zobrazovat v době výběru nejaktuálnější ceny. V některých výjimečných případech 
však ceny nemusí být aktualizovány. 
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Continental 0451134 

C2 195/60 R 16 C 99/97 H 

72 dB 


