
ABARTH 695 ESSEESSEE

ZÁRUKY A SERVIS:

Fiat Chrysler Automobiles Central and Eastern Europe Kft. Madarász Viktor u. 47. A-B. ép. IV. em., 1138 Budapest

www.abarth.sk

S každým vozidlom Abarth zakúpeným u autorizovaných predajcov je spojený komplexný servis a rozsiahle 

záruky. Abarth poskytuje svojim zákazníkom zákonnú dvojročnú záruku, dvojročnú  záruku na lak a osemročnú 

záruku na prehrdzavenie karosérie. Tieto záruky nie sú nijako obmedzené počtom najazdených kilometrov a 

naviac je 24 hodín denne v celej Európe k dispozícií špeciálna asistenčná služba – Abarth asistance. Bližšie 

informácie o záruke poskytovanej výrobcom Vám poskytne autorizovaný predajca Abarth resp. sú uvedené v 

Záručnej a servisnej knižke.

Pečiatka predajcu

VÝBAVA MOTOR KÓD CENNÍKOVÁ CENA

695 ESSEESSE 1.4 Turbo T-Jet 180 k 150.170.5 32 100 €

Cenník je platný od 9.8.2021. Zmena cien vyhradená. Ceny sú uvedené v € s 20% DPH (ak nie je uvedené inak). Fiat  Chrysler Automobiles Central and Eastern Europe Kft. si 

vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie uvedených modelov z technických alebo obchodných dôvodov.  Akčná ponuka platí pre odber jedného vozidla na jedného zákazníka. Maximálna 

suma výbavy zadarmo činí 2 500 € do odvolania. Uvedené údaje sú len informatívne a nemôžu sa považovať za návrh zmluvy.

VÝBAVA ZADARMO V HODNOTE 2 500 €
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■ štandardná výbava     - nedodáva sa www.abarth.sk

Polep bokov s nápisom ABARTH, lem nárazníkov a kryty vonkajších spätných zrkadiel v bielej farbe 5HM 

Bezpečnostné pásy v červenej farbe 

0

Lem predného nárazníku v karbónovom prevedení

Palubná doska v prevedení Alcantara

Zatmavené zadné okná

Nastaviteľný strešný spoiler

Výfuk Akrapovič, titánový 



700



Športové sedadlá Abarth Corsa by Sabelt - eko koža s čiernym logom 695 0

Športové sedadlá Abarth Corsa by Sabelt - eko koža so šedým logom 695 

220













Multifunkčný volant čalúnený kožou/Alcantarou s karbónovými prvkami 



Automatická klimatizácia s peľovým filtrom



Karbónové prevedenie pedálov pre automatickú prevodovku

Komfort a funkčné prvky 695 esseesse

Palubná doska v karbónovom prevedení 1,000

Línia a štýl 695 esseesse

Elektrický posilňovač riadenia Dualdrive™

Výškovo nastaviteľný volant

Zadné delené operadlo 50/50 so zadnými hlavovými opierkami

Farba exteriéru – pastelová sivá Campovolo 0

Športové pedále, prahové lišty a opierka nohy z nerezovej ocele 

Hliníková hlavica radiacej páky 

Koberčeky s plastovými príchytkami 

Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo

17" kolesá z ľahkých zliatin - Essesse, biela 

Farba exteriéru - metalická čierna Scorpione 550

Kryty vonkajších spätných zrkadiel v karbonovom prevedení 900

Karbónové prevedenie pedálov pre manuálnu prevodovku

7" TFT displej
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■ štandardná výbava     - nedodáva sa www.abarth.sk

Airbag vodiča a spolujazdca 

Bezpečnosť a technológia 695 esseesse

1,000Presklená strecha s elektrickým otváraním a protislnečnou roletkou

Čiastočná ochranná fólia pri preprave



Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním 

1,500

50



ESP (zahrňuje ASR, MSR, HBA + Hill Holder) 

Kolenný airbag vodiča 

Hlavové airbagy 

Xenónové svetlomety 

Brzdové strmene Brembo - červené 

1,200

BMC vzduchový filter 

Diferenciál so zvýšenou svornosťou 2,000

Skrytá anténa v tvare uzáveru 150

Predné odpruženie Koni 

Kit Fix & Go (sada na opravu pneumatík) 

Zadné odpruženie Koni, predné pružiny Eibach, predné a zadné frekvenčne selektívne tlmiče 

TPMS - Monitoring tlaku v pneumatikách

Komfort a funkčné prvky 695 esseesse

Zadný stierač 

250

250

Brzdové strmene Brembo - sivé

Brzdové strmene Brembo - čierne

Predné hmlové svetlá 

0

50

Ovládanie prevodovky Dualogic™ na volante (viaže opt 407)

Robotizovaná prevodovka Dualogic™ 

Zapaľovač a popolník v stredovom tuneli

Diaľkové ovládanie centrálneho uzamykania

Elektrické ovládanie predných okien

Vyhrievané zadné sklo 

Uzamykateľné viečko nádrže v hliníkovom prevedení 
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53A 

Carbon

Paket 695 Esseesse

7QC 

Urban

Paket 695 esseesse



Zásuvka 12V na stredovom tuneli 

- Zadné parkovacie senzory 

- Senzor dažďa a stmievania

06P 450

- Lem predného nárazníku v karbónovom prevedení 

- Kryty vonkajších spätných zrkadiel v karbonovom prevedení

- Palubná doska v karbónovom prevedení

2,10017D

UConnect rádio s navigáciou s 7" dotykovým displejom s Bluetooth, Handsfree a ovládaním na 

volante, 6x repro, USB, AUX, DAB

Audio a telematika 695 esseesse

UConnect Live služby 

Funkcia zrkadlenia smartfónu

- Odľahčená kapota

- Logá 695 Esseesse v interiéri a exteriéri

- Špecifické koberčeky

- Alcantarová palubná doska s logom

Audio systém Beats 600



ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

www.abarth.sk

250 pri 3000

manuálna: 5 / robotizovaná: 5

WLTP Emisie (g/km) 156 - 161

5,9 - 6,1

7,0 - 7,4

Obsah (cm3)

Maximálny výkon (kW / k pri ot./min)

Maximálny krútiaci moment  (Nm pri ot./min) 

Prevodovka

Rázvor náprav (mm)

Rozchod kolies: vpredu / vzadu (mm)

Dĺžka (mm)

6,3 - 6,9

Maximálna rýchlosť (km/h) 

WLTP Kombinovaná spotreba (l/100km) 

WLTP Nízká spotreba (l/100km) 

WLTP Stredná spotreba (l/100km) 

WLTP Vysoká spotreba (l/100km) 

WLTP Mimoradne vysoká spotreba (l/100km) 

1.4 T-Jet 180 k (benzín)

1368

Šírka (mm)

Výška (mm)

132 (180) pri 5500

 1627 (1893*)

1485

205/40 R17

35

2300

1415 / 1408

3660 

225

6,9 - 7,3

9,4 - 10,0

Pneumaiky

Objem palivovej nádrže (l)

* so spätnými zrkadlami 


