


НОВА
FIAT PANDA.
ЉУБОВ
НА ПРВ ПОГЛЕД.

Panda отсекогаш е посебно ценета поради својата пргава 

природа и интелигентни решенија кои ја прават удобна за 

секоја ситуација. Да се остане во центарот на вниманието 

повеќе од 40 години бара одредена духовитост која на Panda 

сигурно не ѝ недостасува. Поодржлива, потехнолошка, позабавна. Едноставно, нешто 

повеќе, од 1980. Откриј нови светови со Panda - Easy, City 

Cross и Cross - и најди го вистинскиот модел за тебе.



Новата Panda Easy ја 
разбива монотонијата 
на секојдневното 
возење и буди љубов 
на прв поглед.
Не само благодарение 
на одличниот сооднос 
квалитет - цена, туку 
и на новиот изглед и 
сјајната персоналност.

PANDA
EASY. 
РУТИНА КОЈА ЈА 
ПАЛИ СТРАСТА.
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E A S Y

* фотографиjaта содржи дополнителна опрема од верзијата Panda City Life



Сè она што е потребно 
за секојдневно возење: 
функционалност, удобност и 
просторност. Новата Panda Easy 
ти овозможува во целост да ги 
доживееш емоциите на градот.

Panda EASY
Мануелен клима уред
Радио  
Електрично подигање на предни 
прозори
Висинска регулација на возачко 
седиште
Челични тркала од 14”
Управувач со висинско прилагодување
Далечинско отворање/затвoрање на 
вратите

МОТОР
1.2 Evo 2 69 КС
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L I F EE A S Y

* дел од фотографиите содржат дополнителна 
опрема од верзијата Panda City Life



PANDA cross.
СЕКОЕ ПАТУВАЊЕ
ЌЕ ТИ СТАНЕ ОМИЛЕНО
Да се поминат тешки терени секогаш е 
возбудливо, ама да го направиш сам е уште 
повеќе. Со новите Panda Cross и City Cross.
На располагање со погон 4x2 или 4x4, за да 
се освои каков и да е дострел. 
Како и срцето на обожавателот.
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C R O S S



Panda Cross те освојува на прв поглед. Како успева во тоа? Еколошка, со нова табла “woody” од преработено дрво и 
седишта во двобоен штоф со шевови во окер боја. Елегантна, благодарение на новите  двобојни тркала Cross Style од 
15" и на сребрените штитници на браниците, страничните лајсни и високите надолжни шипки. Технолошки напредна, 
со радио екран на допир од 7” со функции Apple CarPlay и Android Auto™, автоматски клима-уред и задни сензори за 
паркинг.

cross

Табла “woody” изработена од 
остатоци при обработка на дрвен 
материјал
Надолжни кровни носачи - CROSS
Задни сензори за паркинг
Управувач обложен во кожа
Радио екран на допир од 7” со 
Apple CarPlay/Android Auto™
Возачко седиште со висинско 
прилагодување
Надворешни ретровизори со 
електрично регулирање и грејач 
Двобојни тркала Cross Style од 15"

МОТОРИ

1.2 Evo 2 69 Кс  
0.9 Twin-Air Turbo 85 KС

City Cross

Предни светла за магла
Надолжни кровни носачи
Дневни LED светла Start&Stop
Автоматски клима-уред
Двобојни тркала City Cross Style 
од 15"

10

Седиште Cross Седиште City Cross

C R O S S



0.9 Twin-Air Turbo 85 KС
Одлично решение кое ги намалува трошоците 
за гориво, кое нуди извноредна автономија, 
ја почитува околината со намалување на 
потрошувачките и со емисиите. И сето тоа без да се 
изгуби на уживањето при возење.

1.2 Evo 2 69 КС
Овој мотор гарантира одлични перформанси со ниски 
работни трошоци и сигурна заштеда.

НОВАТА PANDA,
СИЛА НА

ПРИРОДАТА.
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ПОЕКОЛОШКА



НОВАТА PANDA Е И 4X4.
КАКО ДА ВОЗИШ
ПО ОБЛАЦИ.
Каде и да одиш  ќе ја почувствуваш истата возбуда на забавно возење благодарение на опцијата 
4x4*, отсекогаш втемелена во ДНК на Panda. Системот Electronic Locking Differential ти овозможува 
да ги надминеш најтешките ситуации, закочувајќи ги тркалата кои го губат допирањето до тлото 
префрлувајќи ја погонската сила на оние кои најмногу го допираат теренот. 
Ако сакаш да испитуваш нови патеки, ова е идеално решение за твоите авантури зад управувачот.

DRIVE MODE SELECTOR
На Cross 4x4 системот Drive Mode 
Selector ти овозможува  да го користиш 
интегралниот погон во секој момент од 
следниве начини на возење:

AUTO 
Автоматска распределба на двете оски 
во зависност од условите на допирање 
на теренот по кој се вози.

OFF-ROAD
Интегрален погон кој е постојано 
вклучен со распределба на 
моќноста помеѓу четирите тркала, 
префрлувајќи ја погонската сила на 
оние кои најдобро го допираат теренот 
благодарение на системот ELD.

GRAVITY CONTROL
Овозможува извонредно соочување со 
особено коси угорници или удолници, и 
на неповрзани терени, дејствувајќи врз 
кочниците по автоматски пат и притоа 
ја контролира брзината на движење.
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*  Интегралниот погон е на располагање кај Cross 4x4.

ПОЗАБАВНА



Нема да можеш да одолееш на технологијата која 
ја прави твојата Panda уште попривлечна. Тука е 
радиото со екран на допир од 7”, кое благодарение 
на интуитивниот интерфејс на Apple CarPlay и 
Android Auto™ ќе направи веднаш да го најдеш 
заедничкиот јазик со твојата Panda. Доволно ќе 
биде да го поврзеш твојот мобилен телефон за 
да ја слушаш омилената плејлиста, да добиваш 
информации и новости поврзани со патот по 
кој се движиш, да ја користиш апликацијата за 
навигација и уште многу нешта.

ТЕХНОЛОГИЈА
КОЈА ПРАВИ 
ДОБРО 
РАСПОЛОЖЕНИЕ.

Екран на допир од 7”: комплетна 
претстава на сите најзначајни 
информации. Функциите и апликациите 
се на оддалеченост од еден допир.

DAB: најширок избор на радио-
станици за слушање без прекин и 
совршен аудио-квалитет.

Bluetooth®: благодарение на 
гласовното препознавање, 
можеш да воспоставиш 
телефонски повик, да напишеш 
порака или да ја пуштиш твојата 
музика без да ги тргнеш рацете 
од управувачот.

Apple CarPlay и Android Auto™: 
Комотен и безбеден начин 
за користење на мобилниот 
телефон додека возиш.
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ESC СО HILL HOLDER
Electronic Stability Control - електронска контрола на 
стабилноста со Hill Holder - помош на угорници - ќе ти бидат 
од помош при тргнување на угорница. Со Panda можеш да се 
забавуваш и безбедно да патуваш.

AUTONOMOUS CITY BRAKE
Ненадејните возила или препреки повеќе не се проблем. 
Благодарение на технологијата Autonomous Emergency 
Brake, новата Panda ги препознава возилата пред тебе 
и автоматски ја активира кочницата доколу возачот 
не интервенира, со што го спречува или ги намалува 
последиците од можниот судир.
(*Опционал  на располагање по барање)* Радио  со екран на допир од 7”: во сериска опрема во Cross, на 

располагање како опционал на City Cross.

ПОВЕЌЕ ТЕХНОЛОГИЈА

Home per smartphone: 
благодарение на оваа практична 
полица, секогаш лесно ќе го 
пронајдеш мобилниот телефон..



T  и во верзијата со црн кров и држачи на ретровизорите во сјајна црна боја

Црвена   
Amore

пастелна

Panda Easy
Cross / T 

Cross 

Зелена   
Toscana

металик

Panda Easy
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Црна Cinema
пастелна

Panda Easy
City Cross
Cross

ПОРТОКАЛОВА 
SICILIA

пастелна

Panda Easy

Сина   
Mediterraneo

металик

Panda Easy
City Cross / T
Cross / T

Сива maestro
металик

Сива Moda
пастелна

Panda Easy
City Cross / T
Cross / T 

Бела Gelato
пастелна

Panda Easy
City Cross / T
Cross / T

City Cross  
Cross 

Сина Ceramico
пастелна

Жолта Sole
пастелна

City Cross / T
Cross / T

Откриј свет на можности, бои и разновидност 
на тркала. Љубовта отсекогаш имала потреба 
од нова инспирација.

СО СЕКОЈ ИЗБОР,
СРЦЕТО ПОБРзО ЧУКА.
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14” 
челични тркала со 

капаци

Panda

15” 
челични естетски 

тркала

cross

15” 
челични естетски 

тркала

city cross



ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЕЛА СО 

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

PANDA EASY/
CITY CROSS CROSS

1.2 69 KC
0.9 TwinAir Turbo 85 КС 

4X4
Start&Stop

МОТОРИ

Број на цилиндри, положба 4, во линија, напред, попречно 2, во линија, напред, попречно

Дијаметар x Ôд (mm) 70,8x78,9 80,5 x 86

Работна зафатнина (cm³): 1242 875

Еколошко ниво Euro 6D-Final Euro 6D-Final

Сооднос на компресија 11,1:1 10:1

Макс. вртежен момент CE: kW (CV) при вртежи/минута 51 (69) 5500 Нормален: 63 (85) 5500
 ЕКО: 57 (77,5) 5500

Максимален вртежен момент: Nm (kgm) при вртежи/минута 102 (10,4) 3000 Нормален 145 (14,8) 1900
ЕКО 100 (10,2) 2000

Дистрибуција (команда) Ланец Ланец

Напојување Бензин Бензин 

Палење командувано командувано

ПРЕНОС

Погон Преден 4x4

Менувач, број на брзини 5 + брзина наназад 6 + брзина наназад

УПРАВУВАЊЕ

Тип запчеста летва со електричен сервоуправувач Dualdrive™

Дијаметар на вртење (m) 9,3 9,7

КОЧНИЦИ - D (дискови) - T (барабани)

Предни: Ø (mm) D257X22 самовентилирачки D257X22 самовентилирачки

Задни: Ø (mm) T203 D240x11

ПОТПИРАЊЕ

Предно независни тркала McPherson, со долни осцилирачки двојни вилушки вградени на помошна тртансверзала

Задно на меѓусебно поврзани тркала преку вратило

НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ

Меѓуоскино растојание (mm) 2300 2300

Растојание помеѓу тркалата напред/назад (mm) 1409/1407 1414/1408

Должина (mm) 3653 3686

Ширина (mm) 1643 (без ретровизори) 
1882 (со ретровизори)

1672 (без ретровизори) 
1882 (со ретровизори)

Висина (mm) 1551 1605

Капацитет на багажен простор VDA (dm3) 225 225

ТРКАЛА

Пневматици 175/65 R14 (86T) 
175/65 R15 84H (88T) 175/65 R15 84H (88T)

ТАБЕЛА СО 
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

PANDA EASY/
CITY CROSS CROSS

1.2 69 KC 
0.9 TwinAir Turbo 85 КС 

4X4
Start&Stop

ЕЛЕКТРИЧЕН УРЕД (12 V)

Капацитет на акумулаторот (Ah) 50 60

Алтернатор: струја max (A) 90 120

ТЕЖИНИ / КАПАЦИТЕТ

Тежина на празно возило со возач DIN (kg) 1055 1165

Максимална тежина на приколка со товар (kg) - 800 (со кочници) 
400 (без кочници)

Носивост, со возач (kg) 460 (верзија со 5 седишта)
440 (верзија со 4 седишта)

495 (верзија со 5 седишта) 
440 (верзија со 4 седишта)

Капацитет на резервоарот за гориво (литри) ** 37 35

ПЕРФОРМАНСИ

Максимална брзина (km/h) 164 164

Забрзување 0-100 km/h (s) 14,5 12,7

ПОТРОШУВАЧКИ - l/100 km

Комбиниран циклус WLTP (C) 4,9-5,7 5,1-5,7

Емисии на издув на CO2 комбиниран WLTP (C) (g/km) 111-131 116-130

** (заден резервоар 50 l,централен 22 l)

* Вредноста на емисиите на СО2 и потрошувачката на гориво се дефинираат врз основа на официјални тестови во согласност со одредбите на регулативата на ЕУ што важат за време на одобрувањето. Конкретно, посочените вредности се одредуваат според постапката 
за тестирање WLTP.
Спецификацијата (B) ја покажува вредноста на емисиите на CO2 и вредностите на потрошувачката одредени врз основа на методот за мерење/корелација наречено како циклус NEDC. Спецификацијата (C) ја покажува вредноста на емисиите на CO2 и вредностите на 
потрошувачката одредени врз основа на новата процедура за проверка WLTP.
Вредностите на CO2 и на потрошувачка се добиени врз основа на применетиот норматив кој служи да се овозможи споредба на податоците на возилото. Вредностите за хомологација на СО2 и потрошувачката не можат да бидат репрезентативни на реалните вредности 
на СО2 и потрошувачката, кои зависат од повеќе својствени фактори, и имаат информативен карактер, односно не се за званично користење, а се однесуваат на стилот на возење, начинот, атмосферските и патните услови, на состојбата, начинот на користење и 
нивото на опременост на возилото. 
Овие вредности може да се променат во зависност од опремата и/или големината на пневматиците . Вредностите на СO2 и потрошувачката кои се наведени не се дефинитивни и може да се менува во зависност од промените во производниот циклус; повеќе ажурирани 
вредности ќе бидат достапни кај избраниот официјален продавач. Во секој случај, официјалните вредности на СО2 и потрошувачката на возилото купено од клиентот, ќе бидат обезбедени со документите што го придружуваат возилото. Во случаи кога вредностите на 
СО2 и потрошувачката се релевантни за пресметување на такси и даноци во врска со возилото, потребно е да се повикаат на прописите што се применуваат во секоја земја одделно.



a = стандардна опрема D = опционал 5 = не е на располагање

СЕРИСКА ОПРЕМА И ОПЦИОНАЛИ
PANDA CITY CROSS CROSS

Далечинска команда-отворање, затворање 008 a a a

Висинска регулација на управувач 011 a a a

Мануелен клима уред 025 a 5 5

Електрично подигање на предни прозори 028 a a a

Електрично регулирани ретровизори со греење 041 5 D a

Мануелно регулирање на надворешни ретровизори 043 a a 5

Затемнети стакла на задни и на 5-та врата 070 5 D D

Предни светла за магла 097 D a a

Сервоуправувач 112 a a a

Автоматски клима уред 140 5 a a

Поделено задно седиште 40/60 195 D D D

Капаци на ретровизори во црна боја 1АВ 5 a a

Радио 1РС a 5 5

Радио со Bluetooth®+ DAB 1RB 5 a 5

Радио со 7” екран, Bluetooth®+ DAB 1SB 5 D a

Управувач и рачка на менувач обложени со кожа 320 5 5 a

Надолжни кровни носачи 357 5 a 5

Надолжни кровни носачи-CROSS 375 5 5 a

ESP-Електронска контрола на стабилноста 392 a a a

Греење на предни седишта 452 D D D

Воздушно перниче за возач 500 a a a

Воздушно перниче за совозач 502 a a a

Странични воздушни перничиња 505 D D a

Странични воздушни завеси 614 a a a

Задни паркинг сензори 508 5 D a

Команди на управувач-10 копчиња 5ВН D a a

Сензор за надворешна температура 5BY a a a

Start&Stop 5DE D a a

Капаци на ретровизори во боја на каросерија 5Ј8 5 D a

Висинска регулација на возачко седиште 626 a D a

Кит за пушачи 665 5 a a

Осветлување на багажен простор 68U a a a

City brake control-автономно кочење во градски услови+радар 6DC D D D

Мониторинг на пристисок во пневматици 7В2 a a a

Конектор 12V 823 a a a

Браници во боја на каросерија 876 a a a

ELD-Електронска блокада на диференцијал 939 5 5 a

Hill descent control-Контрола на брзина при симнување BNH 5 5 a

Радио+USB+Bluetooth® RAF D D D

Salespeed-автоматски менувач (само кај 1.2) 407 D D 5

OFF-ROAD КАРАКТЕРИСТИКИ НА  ПАНДА  4X4 CITY CROSS/CROSS

Агол на влез 21° 24° 

Агол на прекршување 20° 21° 

Агол на излез 32°   34°   

32°20°

Агол на 
прекршување

Агол на излезАгол на влез

21° 24° 21° 34°

Агол на влез Агол на 
прекршување

Агол на излез

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
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Automobile SK
Ексклузивен увозник

Скопје
Салон: 02 / 30 96 333; Сервис: 02 / 30 93 129;

Продавница за резервни делови: 02 / 30 93 125

Битола
Салон: 047 / 208 282; Сервис: 047 / 208 284;

Продавница за резервни делови: 047 / 208 28

Струмица
Салон: 034 / 323 030

Фотографиите и податоците изнесени во овој каталог не се обврзувачки. Поради технички или комерцијални потреби, Fiat го задржува правото на измена во било кој момент без претходна најава.


