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KOMPLETNÝ SERVIS PRE VÁŠ 
FULLBACK.

Perfektný výkon v náročných podmienkach, 
ale vy potrebujete pri práci oveľa viac. 
Od hardtopov po výstupy pre elektrické 
napájanie, od prispôsobiteľných strešných 
nosičov až po športové rámy, každý kus 
príslušenstva bol starostlivo navrhnutý tak, 
aby ste dokázali prispôsobiť váš Fullback 
vašej práci aj vášmu každodennému životu.

PERSONALIZÁCIA 

FUNKČNOSŤ

SERVISNÉ SLUŽBY
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VERZIA DOUBLE CAB 
(DVOJKABÍNA - 5 SEDADIEL)

VERZIA EXTENDED CAB 
(PREDĹŽENÁ KABÍNA - 4 SEDADLÁ)



Dajte najavo, kým ste. Využijte k tomu ši-
rokú ponuku príslušenstva pre EXTERIÉR  
a INTERIÉR, vyhotoveného profesionálmi 
práve pre váš FULLBACK.

ŤAŽKÁ PRÁCA,  
DOKONALÝ VZHĽAD.
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EXTERIÉR

RAD PRÍSLUŠENSTVA bol navrhnutý tak, 
aby zdôraznil mohutný a dynamický vzhľad 
vozidla FULLBACK. Stačí si len vybrať dopl-
nok, ktorý najlepšie vyjadrí vašu osobnosť 
a súčasne bude vyhovovať vašim potrebám.

Nie je kompatibilný so športovým rámom 
a  zadným ochranným rámom. Dodávané 
nelakované. Jednoduchá inštalácia, auto-
matické interiérové LED svetlo, úplne integ-
rovaný do dizajnu vozidla.
71807574

Nie je kompatibilná so športovým rámom 
a  zadným ochranným rámom. Dodávané 
nelakované. Vybavené zadným spojlerom, 
pozdĺžnymi strešnými nosičmi s nosnosťou 
50 kg a  s  automatickým interiérovým LED 
osvetlením.
71807524
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Nie je kompatibilná so športovým rámom 
a  zadným ochranným rámom. Dodávané 
nelakované. Vybavené zadným spojlerom, 
pozdĺžnymi strešnými nosičmi s nosnosťou 
50 kg a  s  automatickým interiérovým LED 
osvetlením. 
71807523

Nie je kompatibilná so športovým rá-
mom a  zadným ochranným rámom. Do-
dávané nelakované. Vybavené zadným 
spojlerom, pozdĺžnymi strešnými nosič-
mi s nosnosťou 50 kg a  s  automatickým  
interiérovým LED osvetlením. 
71807522

PEVNÁ STRECHA NÁKLADNÉHO PRIESTORU 
(HARDTOP) S POSUVNÝMI OKNAMI

PEVNÁ STRECHA NÁKLADNÉHO PRIESTORU 
(HARDTOP) S VÝKLOPNÝMI OKNAMI

UZATVORENÁ PEVNÁ STRECHA  
NÁKLADNÉHO PRIESTORU (HARDTOP)

ODNÍMATEĽNÝ PEVNÝ KRYT NÁKLADNÉHO 
PRIESTORU



EXTERIÉR

Pre vozidlá bez športového rámu a zadného 
ochranného rámu.
71807527

Pre vozidlá so zadným ochranným rámom. 
Nie je kompatibilná so športovým rámom.
71807525*

* Obrázok nie je súčasťou katalógu

Pre vozidlá so športovým rámom. Nie je 
kompatibilná so zadným ochranným rá-
mom.
71807526

Pre vozidlá bez športového rámu a zadného 
ochranného rámu. Dodávané nelakované. 
S automatickým interiérovým LED osvetle-
ním.
71807528

Pre vozidlá so športovým rámom. Nie je 
kompatibilný so zadným ochranným rá-
mom. Dodávané nelakované. S  automatic-
kým interiérovým LED osvetlením.
71807529

Kombinovateľný s pevným krytom 
71807529 a  krycou plachtou nákladného 
priestoru 71807526.
71807530
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KRYCIA PLACHTA NÁKLADNÉHO PRIESTORU ŠPORTOVÝ RÁM

PEVNÝ KRYT NÁKLADNÉHO PRIESTORU



INTERIÉR
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EXTERIÉR

Pozostáva zo 4 ks. Chrómované.
71807575

Pozostáva zo 4 ks. Dodavané nefarbené. 
Nutné nafarbiť do farby karosérie. 
71807576

Chrómované. S logom Fiat.
71805100

Čierne. S logom Fiat.
K82213717AB

SADA OZDOBNÝCH LÍŠT BOČNÝCH DVERÍ

KRYTY VENTILOV PNEUMATÍK

KRYTY VENTILOV PNEUMATÍK



INTERIÉRINTERIÉR

Značka MOPAR pripravila pre INTERIÉR vozu 
FULLBACK celú radu doplnkov, ktoré pred-
stavujú dokonalé riešenie pre profesionálov 
vyžadujúcich potešenie z jazdy. Premyslená 
kombinácia komfortu a funkčnosti zaistí, že 
sa budete cítiť príjemne a pohodlne.

Sada 4 ks, pre prahy predných a zadných 
bočných dverí. Z nerezovej ocele. Len pre 
verziu DC.
71807541
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Sada 6 ks, pre prahy predných a zadných 
bočných dverí. Z nerezovej ocele. Len pre 
verziu EC.
71807542* 

OCHRANNÉ PRAHOVÉ LIŠTY

Tkané buklé koberčeky, Sada 4 ks, predné a zadné.
Pre vozidlá bez prídavného zadného vykurovania. Ľavostranné riadenie.
71807585  71807587 
Pre vozidlá s prídavným zadným vykurovaním. Ľavostranné riadenie.
71807586  71807588 

ELEGANTNÉ KOBERČEKY

Sada 4 ks, predné a zadné.
Pre vozidlá s prídavným zadným vykurovaním. Ľavostranné riadenie.
71807578         71807580 
Pre vozidlá bez prídavného zadného vykurovania. Ľavostranné riadenie.
71807577         71807579 

TEXTILNÉ KOBERČEKY

Sada 4 ks, predné a zadné. Pre vozidlá s možnosťou alebo bez možnosti  
zadného vykurovania. Ľavostranné riadenie.
71807545  71807546  

GUMENÉ KOBERČEKY*

* Obrázok nie je súčasťou katalógu



Všestrannosť je jednou zo silných stránok 
vozidla FULLBACK. Vďaka svojej flexibilite 
je vhodný pre akúkoľvek profesionálnu čin-
nosť. So značkou Mopar si ho prispôsobíte  
tak, aby mohol plniť široké spektrum kaž-
dodenných úloh.

VYHOVUJE VŠETKÝM 
VAŠIM POTREBÁM
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PRAKTICKÉ VYBAVENIE

Sada obsahuje: 
Pre vozidlá bez zadného ochranného rámu:

  Plastová vaňa 71807551
 Kryt zadnej výklopnej steny 71807552
 Montážna sada 71807553

 Plastová vaňa 71807554
 Kryt zadnej výklopnej steny 71807555 
 Montážna sada 71807556 

Pre vozidlá so zadným ochranným rámom:
 Plastová vaňa 71807560

 Kryt zadnej výklopnej steny 71807552 
 Montážna sada 71807553

Pre vozidlá so zadným ochranným rámom 
aj bez neho. Kombinovateľná so športovým 
rámom, odnímateľným pevným krytom, 
krycími plachtami a pevnými strechami 
(hardtopy) nákladného priestoru.

Sada obsahuje:
 Plastová vaňa 71807569

 Kryt zadnej výklopnej steny 71807570
 Montážna sada 71807571

Určená pre 12V elektrickú zástuvku.
71807719

4 platne so 6 nastaviteľnými upínacími 
krúžkami. Max. zaťaženie: 250 kg na upína-
cie miesto. 
71807531
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OCHRANNÁ VAŇA NÁKLADNÉHO PRIESTORU 
S PREKRYTÍM HORNÝCH HRÁN

OCHRANNÁ VAŇA NÁKLADNÉHO PRIESTORU 
BEZ PREKRYTIA HORNÝCH HRÁN

UPÍNACÍ SYSTÉM

ELEKTRICKÁ ZÁSTRČKA

Použitie v kombinácii s elektrickou zástrč-
kou 71807719. Montáž v plastovej vani ná-
kladného priestoru. 
71807539

12 V ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA



PRAKTICKÉ VYBAVENIE

Pre vozidlá so zadným schodíkovým náraz-
níkom.
Sada 4 snímačov (2 zadné a 2 rohové sní-
mače) so zvukovou indikáciou vzdialenosti.
71807533

Ohýbaná oceľová platňa, 2 mm hrúbka so 
špeciálnou povrchovou úpravou pre vysokú 
odolnosť voči korózii.
71807573

71807532
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Pre vozidlá bez zadného schodíkového ná-
razníka.
Sada 4 snímačov (2 zadné a 2 rohové sní-
mače) so zvukovou indikáciou vzdialenosti.
71807534

Určená pre ochranný kryt prednej nápra-
vy 71807573.
71807718

ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY SADA HMLOVIEK S FUNKCIOU DRL

OCHRANNÝ KRYT PREDNEJ NÁPRAVY

MONTÁŽNA SADA NA UPEVNENIE  
OCHRANNÉHO KRYTU PREDNEJ NÁPRAVY



* Obrázok nie je súčasťou katalógu

KOMFORT A VOĽNÝ ČAS

Hliníkové. Maximálna nosnosť 80 kg. Nie je 
možné upevniť na pozdĺžne strešné nosiče 
pevnej strechy nákladného priestoru.
71807572

Čierny vinyl odolný voči poveternostným 
vplyvom, 4 upínacie popruhy. Upevnenie na 
priečne strešné nosiče.
KTCINT869

Uzamykateľný pevný prepravný strešný box 
zo sivého ABS. Otváranie na oboch stranách. 
Logo vzadu.  
Rozmery: 160x80x40 cm. Objem: 360 L.
71807693

Pre verzie EC a DC so zadným schodíkovým 
nárazníkom aj bez neho. Kapacita ťažného 
zariadenia je od 1 800 kg až po 3 100 kg, 
a to v závislosti od modelu vozidla.
71807591

7-pólová pre  71807535

7-pólová pre  71807537

13-pólová pre  71807536

13-pólová pre  71807538
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PRIEČNE STREŠNÉ NOSIČE

SKLADACÍ PREPRAVNÝ VAK NA STRECHU

STREŠNÝ BOX 360 L

ŤAŽNÉ ZARIADENIA

ELEKTROINŠTALÁCIA PRE ŤAŽNÉ  
ZARIADENIE*

Uzamykateľný pevný prepravný strešný box 
z grafitovo sivého ABS. Otváranie na oboch 
stranách. Logo vzadu. Rozmery: 195x80x40 
cm. Objem: 490 L. 
71805134

STREŠNÝ BOX 490 L*



KOMFORT  
A VOĽNÝ ČAS

Pre vozidlo FULLBACK nechýba ani rada 
doplnkov určená pre vyznávačov aktívneho 
voľného času.
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71805326

NOSIČ NA KAJAK

50900822

NOSIČ NA WINDSURF

Oceľový
71807275

Hliníkový
71805771

STREŠNÝ NOSIČ NA BICYKEL

Pre 3 páry lyží alebo 2 snowboardy. 
71803100

Pre 4 páry lyží alebo 2 snowboardy.
71803106

NOSIČ NA LYŽE



BEZPEČNOSŤ

Chrániť to, na čom nám záleží je našim zá-
väzkom v pracovnom aj osobnom živote. 
Značka Mopar prináša doplnky, ktoré sa 
starajú o bezpečnosť tých, ktorých milujete.

Nosnosť 0 -13 kg. 
71806415  

Nosnosť 9 -18 kg. 
71807388  

71807387  

Nosnosť 15 -36 kg. 
71805372  

Sada pozostáva z páru rukavíc, reflexnej vesty, 
výstražného trojuholníka a súpravy žiaroviek.
71807875 

DETSKÁ SEDAČKA BABY SAFE PLUS

DETSKÁ SEDAČKA FAIR G0/1S
S VYSTUŽENOU KONŠTRUKCIOU 

DODATOČNÁ OPIERKA HLAVY PRE DETSKÚ 
SEDAČKU G0/1S

DETSKÁ SEDAČKA FAIR SCOUT

BEZPEČNOSTNÁ SADA
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Produkty Mopar® Vehicle Protection umož-
nia udržať vaše vozidlo FULLBACK v doko-
nalom stave a zaručia, že môžete kedykoľ-
vek a kamkoľvek cestovať bez obáv.

PROFESIONÁLNA 
STAROSTLIVOSŤ, KTORÚ 

SI ZASLÚŽITE.

Asistenčné služby sú vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. 

* V prípade volania zo zahraničia alebo mobilného telefónu, si overte cenu hovoru.  
Pri nedostupnosti bezplatného čísla volajte 00 421 252 490 044

BEZPLATNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO*

26 27

fiat.mopar.eu

QR KÓD

SERVISNÉ ZMLUVY MOPAR VEHICLE PROTECTION STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

Zákaznícke centrum Fiat Professional je pre vás k dispozícii od pondelka 
do piatku v čase od 8:00 do 17:00 na bezplatnom telefónnom čísle 
800 900 001. Pracovníci zákazníckeho centra radi zodpovedajú na vaše 
otázky o produktoch a službách, či najbližšom autorizovanom predajnom 
a servisnom mieste. 

* V prípade volania zo zahraničia alebo mobilného telefónu, si overte cenu hovoru.  
Pri nedostupnosti bezplatného čísla volajte 00 420 221 586 512

UDRŽUJTE SVOJE VOZIDLO V ŠPIČKOVEJ KONDÍCII S PRODUKTMI  
MOPAR® VEHICLE PROTECTION
Mopar® Vehicle Protection prináša sériu servisných kontraktov navrhnutých tak, aby poskytli 
zákazníkom bezstarostný pocit z  jazdy. Produktové portfólio pozostáva z  širokej a  flexibilnej 
ponuky, ktorá zahŕňa rozšírené záruky aj plány predplatenej údržby. Každý produkt z tejto série 
ponúka rozdielny typ krytia a časovej či kilometrovej platnosti, tak aby si každý zákazník dokázal 
vybrať produkt najviac zodpovedajúci jeho jazdným návykom.

Len s Mopar® Vehicle Protection máte istotu, že všetky servisné úkony sú vykonávané 
vysokokvalifikovanými a  špecializovanými technikmi v  autorizovanej servisnej sieti s  použitím 
originálnych náhradných dielov po celej Európe. Vyberte si produkt, ktorý najviac zodpovedá 
vášmu štýlu jazdy.

MAXIMUM CARE: 100% POHODA, KDEKOĽVEK JE CIEĽ VAŠEJ CESTY 
Rozšírená záruka vám ponúka pocit istoty aj po uplynutí zákonnej záruky.
Táto servisná zmluva kryje mechanické a elektrické komponenty vozidla a bola vytvorená tak, 
aby dopĺňala zákonnú záruku po jej uplynutí a zaistila najlepšiu hodnotu za vynaložené finančné 
prostriedky.

PRODUKTY MAXIMUM CARE VÁM ZABEZPEČIA POHODU PO CELÚ DOBU ICH ČASOVEJ ALEBO KILOMETROVEJ PLATNOSTI.
POČET ROKOV PRIDANÝCH K 3-ROČNEJ ZÁRUKE VÝROBCU +1 ROK +2 ROKY 

VARIANT 1 120 000 km 150 000 km
VARIANT 2 160 000 km 200 000 km

EASY CARE: ZAFIXUJTE SI CENY PRAVIDELNÉHO SERVISU
Plán pravidelnej údržby je navrhnutý tak, aby šetril rozpočet na servisné úkony predpísané pre 
vaše vozidlo, zaistil, že nepremeškáte jednotlivé servisné prehliadky a zaručil maximálnu možnú 
životnosť vášho vozidla. 

MOŽNOSTI TRVANIA A POČTU KILOMETROV

VEK VOZIDLA 3 ROKY 4 ROKY 5 LET

VARIANT 1 45 000 km 60 000 km 75 000 km

VARIANT 2 90 000 km 120 000 km 150 000 km

VARIANT 3 120 000 km 160 000 km 200 000 km

Údaje, popisy, ilustrácie a služby uvedené v tomto katalógu majú len informatívny charakter a sú platné k dátumu jeho 
uverejnenia. Skutočné špecifikácie produktov sa môžu od tu uvedených líšiť. Fiat Professional  si vyhradzuje právo zmien 
uvedených informácií a vyobrazení z technických alebo obchodných dôvodov s ohľadom na neustále zlepšovanie svojich 
produktov, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Podoba, výbava, farby a ďalšie špecifikácie môžu byť štandardnou alebo 
jednou z voliteľných možností v závislosti na verzii. Kontaktujte prosím vždy svojho predajcu Fiat Professional pre najnovšie 
a detailnejšie informácie. Vytlačené v ČR 12-2016.




