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Dwie dusze i jeden samochód – 
taki jest  Fullback Cross.  

Wszechstronny pick-up gotowy 
stawić czoła każdej sytuacji, 
jaką napotkasz na swej drodze.

Dodatkowo, teraz, dzięki mar-
ce Mopar do wyboru masz sze-
roką gamę akcesoriów, dzięki 
którym dostosujesz swojego 
Fiata Fullback Cross do wła-
snych potrzeb: od osłon skrzy-
ni ładunkowej po wyposażenie 
zewnętrzne; od adaptowalne-
go dachu po zabezpieczenia 
tylne.  

Możesz nadać indywidualny 
styl swojemu Fiatowi Fullback 
Cross i dopasować go idealnie 
do własnego stylu życia.

Fiat fullBACK cross 





Profi lowana płyta stalowa o grubo-
ści 2 mm ze specjalną obróbką o 
wysokiej odporności na korozję.
71807573

PŁYTA ZABEZPIECZAJĄCA 
PODWOZIE

Do płyty zabezpieczającej podwo-
zie. Możliwość zastosowania na 
wszystkich rynkach (oprócz Rosji), 
w połączeniu z nr kat. 71807573.
71807718*

ZESTAW MONTAŻOWY

7 pin 71807535
13 pin 71807536

WIĄZKA PRZEWODÓW HAKA HOLOWNICZEGO*

Do wersji ze zderzakiem tylnym 
zawierającym stopień i bez niego. 
Uciąg w zakresie od 1800 kg do 
3100 kg w zależności od modelu 
samochodu. 
71807591

HAK HOLOWNICZY

Do samochodów ze zderzakiem 
tylnym zawierającym stopień.
71807533
Do samochodów bez zderzaka tyl-
nego zawierającego stopień.
71807534

TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA* 

* Brak zdjęcia w katalogu

PRZYDATNE 
ROZWIĄZANIA
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Odporna na niekorzystne warunki 
pogodowe roleta skrzyni ładunkowej
Mopar stanowi doskonałe rozwiąza-
nie, by chronić swój ładunek przed 
zabrudzeniami i skutkami niepogo-
dy. Składa się z aluminiowego pa-
nelu połączonego z polimerowym 
materiałem, co pozwala na szybką 
i łatwą instalację bez konieczności 
wiercenia otworów. 
W kolorze czarnym z logo Mopar. 
Możliwość zablokowania za pomo-
cą kluczyka. 
Do montażu wymagany jest ze-
staw montażowy o numerze kat. 
6002093275. 
Zaleca się łączenie rolety z syste-
mem elektrycznego zamykania kla-
py tylnej (nr kat. 50928632) w celu 
blokowania klapy.
50928570

ROLETA SKRZYNI ŁADUNKOWEJ

Amortyzator do klapy tylnej, dzięki 
któremu jest ona łagodnie zwalniana, 
a jej otwieranie jest łatwe i nie wyma-
ga użycia rąk.
50928477

AMORTYZATOR KLAPY TYLNEJ

SYSTEM ELEKTRYCZNEGO ZAMYKANIA KLAPY TYLNEJ 
Umożliwia blokowanie i odblokowywanie klapy tylnej za pomocą klu-
czyka samochodu. Jest powiązany z systemem centralnego zamka.
50928632*

6002093275*

PRZYDATNE 
ROZWIĄZANIA

ZESTAW MONTAŻOWY DO ROLETY SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
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Dachowy box bagażowy wykonany 
z szarego tworzywa ABS, z syste-
mem dwustronnego otwierania. Z 
zamkiem zabezpieczającym i logo 
w części tylnej. 
Wymiary: 160 x 80 x 40 cm. Pojem-
ność: 360 l.
71807693

BOX DACHOWY 360 L

BOX DACHOWY 490 L
Dachowy box bagażowy wykona-
ny z grafi towego tworzywa ABS, 
z systemem dwustronnego otwie-
rania. Z zamkiem zabezpieczają-
cym i logo w części tylnej. 
Wymiary: 195 x 80 x 40 cm. Pojem-
ność: 490 l. 
71808480*

CZAS WOLNY

* Brak zdjęć w katalogu

Aluminiowe belki poprzeczne o op-
ływowym kształcie. Maksymalne 
obciążenie: 80 kg. 
71807572

DACHOWE BELKI POPRZECZNE

Z czarnego, odpornego na warunki 
atmosferyczne winylu, z 4 uchwy-
tami mocującymi. Wymagane bel-
ki poprzeczne, do których mocuje 
się torbę.
KTCINT869

MIĘKKA DACHOWA 
TORBA BAGAŻOWA



Stal standardowa.  
71807275
Najwyższej jakości aluminium.  
71805771

CZAS WOLNY
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UCHWYT NA KAJAK
71805326

UCHWYT NA ROWER

50900822

UCHWYT NA DESKĘ  
WINDSURFINGOWĄ



ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
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Stanowią zabezpieczenie boku sa-
mochodu. 2 sztuki w zestawie, na 
prawą i lewą stronę. Maksymalne 
obciążenie: 190 kg.
50928484

CZARNE LAKIEROWANE 
PROSZKOWO 
STOPNIE BOCZNE

Stanowią zabezpieczenie boku sa-
mochodu. 2 sztuki w zestawie, na 
prawą i lewą stronę. Maksymalne 
obciążenie: 190 kg.
50928485

STOPNIE BOCZNE ZE
STALI NIERDZEWNEJ

W kolorze czarnym. 
Wymiary: 17” x 7,5J H2 (ET38). W  zesta-
wie 4 felgi o numerze kat. 50928504. 
Pasują do opon 245/65 R17. Kapsle 
piast są dostępne oddzielnie.
6002093315

ZESTAW FELG ALUMINIOWYCH 17”
W STYLU BEADLOCK

K82213717AB

CZARNE NAKRĘTKI ZAWORÓW
OPON Z LOGO MARKI

52093190

CHROMOWANE NAKRĘTKI
ZAWORÓW OPON Z LOGO MARKI



ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
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* Brak zdjęć w katalogu

Dwukrotnie zagięte orurowanie tyl-
ne, średnica rury: 63 mm. Do monta-
żu wymagany jest zestaw wspornika 
tylnego o numerze kat. 6002093265. 
Zastępuje oryginalny zderzak tylny.
50928482

CZARNE LAKIEROWANE 
PROSZKOWO 
ZABEZPIECZENIE TYLNE

Dwukrotnie zagięte orurowanie tyl-
ne, średnica rury: 63 mm. Do monta-
żu wymagany jest zestaw wspornika 
tylnego o numerze kat. 6002093265. 
Zastępuje oryginalny zderzak tylny.
50928483

ZABEZPIECZENIE TYLNE 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stosowany w celu zamontowania 
zabezpieczeń tylnych. 
6002093265

ZESTAW WSPORNIKA TYLNEGO*

Listwy progowe. 
Zestaw na przód i tył wykonany ze 
stali nierdzewnej. Z logo Fullback. 
Cztery sztuki w zestawie.
71807541

LISTWY PROGOWE



Mopar
®
 Vehicle Protection to bogaty program umów serwisowych stworzony po to, by zapewnić klientom bezproblemową eksploatację ich samochodów. 

Portfolio marki Mopar
®
 obejmuje możliwość wydłużenia gwarancji oraz zawiera bogatą ofertę, zatwierdzonych przez markę Fiat, elastycznych pakietów 

serwisowych dopasowanych do Twoich  potrzeb. Zapisz się do jednego z pakietów MVP bezpośrednio przy zakupie nowego samochodu lub w innym 
terminie objętym tym programem. Tylko dzięki Mopar

®
 Vehicle Protection możesz mieć pewność, że wszystkie czynności serwisowe wykonywane są przez 

wysoce wykwalifi kowany personel techników i specjalistów w Autoryzowanych Stacjach Obsługi  Fiat w całej Europie przy zastosowaniu oryginalnych 
części zamiennych. Wybierz Umowę serwisową, która najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

SPRAW, BY TWÓJ FIAT FULLBACK BYŁ ZAWSZE W DOSKONAŁYM STANIE DZIĘKI PROGRAMOWI 
MOPAR® VEHICLE PROTECTION.

Wydłuż gwarancję na swój samochód nawet o 2 dodatkowe lata dzięki planowi ochrony obejmującemu komponenty mechaniczne i elektroniczne. 
Oferta ta stanowi uzupełnienie gwarancji umownej i zapewnia najlepszy stosunek jakości do ceny.

MAXIMUM CARE: SPOKÓJ DUCHA NIEZALEŻNIE OD TEGO, DOKĄD SIĘ WYBIERASZ.

Plan przeglądów okresowych opracowano tak, by zapewnić Ci niezbędną obsługę okresową, po cenie z góry znanej, w celu utrzymania doskonałego 
stanu technicznego Twojego samochodu. Przedłuż „życie” swojego auta poprzez wykonywanie wszystkich przeglądów okresowych, niezbędnych 
w celu zapewnienia zawsze najlepszych osiągów. Zapisz się do programu Easy Care w dowolnym momencie przed wykonaniem pierwszej obsługi 
serwisowej, w ciągu pierwszego roku gwarancji.

EASY CARE: SERWISOWANIE ZAWSZE W TEJ SAMEJ CENIE.

WNĘTRZE

Miękkie dywaniki z tkaniny Bouclé 
na przód i tył samochodu. 
Do samochodów bez opcji ogrze-
wania tylnego. 
Do wersji z kierownicą po lewej 
stronie.
71807585
Do wersji z kierownicą po prawej 
stronie.
71807589

Do samochodów z opcją ogrze-
wania tylnego. 

Do wersji z kierownicą po lewej 
stronie.
71807586
Do wersji z kierownicą po prawej 
stronie.
71807590

ELEGANCKIE DYWANIKI 
PODŁOGOWE

DYWANIKI PODŁOGOWE DYWANIKI GUMOWE
Miękkie dywaniki na przód i tył sa-
mochodu. 
Do samochodów bez opcji ogrze-
wania tylnego. 
Do wersji z kierownicą po lewej 
stronie. 
71807577
Do wersji z kierownicą po prawej 
stronie. 
71807581

Do samochodów z opcją ogrze-
wania tylnego. 

Do wersji z kierownicą po lewej 
stronie.
71807578
Do wersji z kierownicą po prawej 
stronie.
71807582

Zestaw na przód i tył samo-
chodu. Do samochodów z opcją 
ogrzewania tylnego lub bez. 
Do wersji z kierownicą po lewej 
stronie. 
71807545 
Do wersji z kierownicą po pra-
wej stronie. 
71807720



BEZPIECZEŃSTWO

Możesz skontaktować się z Fiatem, dzwoniąc na specjalny numer infolinii 0080034280000* dostępny w całej Europie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, 

gdybyś  potrzebował  pomocy  drogowej  (24  godziny  na  dobę  przez 7 dni w tygodniu). Obsługa Klienta marki Fiat udzieli Ci również informacji na temat 

naszych modeli, usług i sieci dealerów. Za jej pośrednictwem możesz  również zarezerwować jazdę próbną wybranym przez Ciebie samochodem. Fiat 

jest do Twojej dyspozycji, by spełnić wszelkie Twoje potrzeby związane z użytkowaniem samochodu lub naszymi usługami posprzedażnymi. 

* Pamiętaj, aby sprawdzić koszt rozmowy, jeżeli dzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego
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* Brak zdjęć w katalogu

my Fiat
Wystarczy jedno kliknięcie, by zadbać o swojego Fiata! Wejdź na my.fi at.com i odkrywaj świat pełen dedykowanych usług: 
bezpieczna obsługa okresowa, przypomnienia i spersonalizowane promocje.

FOTELIK DZIECIĘCY – GRUPA 0
BeSafe iZi Go Modular.
Kołyska dla dziecka instalowa-
na tyłem do kierunku jazdy. 
Instalacja przy użyciu specjal-
nej platformy RWF w przypad-
ku siedzeń tylnych. 
Dla dzieci o wadze do 13 kg.
71808564* 

FOTELIK DZIECIĘCY – GRUPA 1
BeSafe iZi Modular.
Dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg. 
Instalacja przy użyciu specjalnej 
platformy FWF lub RWF.
71808565*  

UNIWERSALNY NUMER INFOLINII

STRONY INTERNETOWE

Zwrócona tyłem do kierun-
ku jazdy platforma do fotelika 
dziecięcego z grupy 0. 
Dla dzieci o wadze do 13 kg.
71808566*

BESAFE MODUŁOWA 
PLATFORMA ISOFIX RWF

Zwrócona przodem/tyłem do 
kierunku jazdy platforma do fo-
telika dziecięcego z grupy 1. Dla 
dzieci o wadze od 9 do 18 kg. 
71808566*

BESAFE MODUŁOWA 
PLATFORMA ISOFIX RWF/FWF

Britax Romer KidFix XP. 
Dla dzieci o wadze od 15 do 
36 kg.
71807984

FOTELIK DZIECIĘCY 
ISOFIX – GRUPA 2/3

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA
Zestaw ten obejmuje: 
parę rękawic, kamizelkę 
odblaskową, trójkąt 
ostrzegawczy i zestaw 
żarówek.
71807875*




