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FIAT DOBLÓ EURO 6D FINAL Doblo Kombi 
Dynamie LlHl 1.6 l0SKM E6D-Final, 
Rozstaw osi 2755 mm 
MVS: 263-34N-2-000 

Kolor zewnętrzny: Biały (249) 

Kolor wewnętrzny: Tkanina szara / jasne wnętrze (301) 
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Zdjęcie przykładowe 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

OOO - Kola stalowe 

025 - Klimatyzacja manualna 

6HQ - Nalepka informacyjna 

6ZE - Radio VPl (Bluetooth, USB) 

858 - Instrukcja obsługi w języku polskim 

976 - Lusterka zewnętrzne lakierowane 

980 - Pełnowymiarowe koło zapasowe 

CENA SAMOCHODU BAZOWEGO 

FIAT DOBLÓ EURO 6D FINAL Doblo Kombi Dynamie LlHl 1.6 105KM 
E6D-Final. Rozstaw osi 2755 mm 

WYPOSAŻENIE DODATKOWO PŁATNE 

4J 1 Pakiet Business 

Suma 

Cena pojazdu z wyposażeniem 

PODSUMOWANIE 

Suma 

Łącznie do zapłaty 

Emisja C02 i zużycie paliwa 

Emisja CO2 ( g/km ) 

Numer oferty: 132871057 

158 
Zużycie paliwa - cykl mieszany 
WLTP ( I/l00km ) 

6 

BRUTTO 

100.737,00 PLN 

BRUTTO 

-2.103,30 PLN

-2.103,30 PLN

98.633,70 PLN 

BRUTTO 

98.633,70 PLN 

98.633, 70 PLN 
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Dziękuję za zainteresowanie. 

Powyższe ceny podlegają waloryzacji zgodnie z klauzulą nr 2 § 4 Ogólnych Warunków Sprzedaży Nowych 
Pojazdów. Oferta zawiera koszty transportu samochodu. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 
66 i/lub art. 66 (1) Kodeksu Cywilnego. 

Zdjęcie samochodu może odbiegać od proponowanej wersji. 

Wartości emisji CO
2 

i zużycia paliwa określane są na podstawie oficjalnych badań zgodnie z przepisami 
rozporządzenia UE obowiązującego w momencie homologacji. W szczególności wskazane wartości są określane 
zgodnie z procedurą testową dla tak zwanych lekkich pojazdów WLTP. 

Wartości CO
2 

i zużycia podano w celu umożliwienia porównania danych pojazdu. Wartości homologacyjne CO
2 

i 
zużycia mogą nie być reprezentatywne dla rzeczywistych wartości co, i zużycia, które zależą od wielu 
nieodłącznych czynników takich jak na przykład: styl jazdy, trasa, warunki atmosferyczne i drogowe, stan, 
użytkowanie i wyposażenie pojazdu. 

Wartości CO
2 

i zużycia zawarte w niniejszym dokumencie podsumowującym dla wybranej konfiguracji odnoszą się 
do pojazdu wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami wybranymi na etapie konfiguracji. 

Wartości CO
2 

i zużycia skonfigurowanego pojazdu nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w wyniku zmian w cyklu 
produkcyjnym. W każdym przypadku oficjalne wartości CO

2 
i zużycia zakupionego pojazdu zostaną dostarczone 

wraz z dokumentami towarzyszącymi pojazdu. 

W przypadku gdy wartości CO
2 

i zużycia są istotne dla potrzeb obliczenia podatków i opłat odnoszących się do 
pojazdu, należy odnieść się do przepisów obowiązujących w każdym kraju. 

,,Element ma wpływ na zużycie paliwa i emisję cg." 

(**) pojazd nie jest objęty regulacją 715/2007 i powiązanym obowiązkiem komunikowania wartości emisji CO
2 

oraz 
poziomu spalania 

Lista etykiet opon dostępnych dla tego pojazdu lub dla tych, w które jest już wyposażony pojazd, w zależności od 
dostępności opon producenta samochodu i powiązanych technicznych materiałów promocyjnych jest dostępna po 
zeskanowaniu dedykowanego kodu QR zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2020 / 740, 25 maja 2020 r. 

Numer oferty: 132871057 
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