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MOPAR TO MARKA OFERUJĄCA ORYGI-
NALNE AKCESORIA ZAPROJEKTOWANE 
SPECJALNIE DO KAŻDEGO MODELU WY-
PRODUKOWANEGO PRZEZ FIAT CHRYSLER 
AUTOMOBILES.

Mopar i pomysłodawcy Talento ciężko pra-
cowali, abyś mógł od tej pory dobrze wy-
konywać swoją pracę. 

Dokonaliśmy przemyślanego wyboru ory-
ginalnych akcesoriów, dzięki którym do-
stosujesz swoje Talento do swoich potrzeb: 
od kratek przestrzeni bagażowej po siatki 
do mocowania ładunku. Mamy wszystko, 
co potrzebujesz, więc możesz robić to, co 
robisz jak najlepiej.

TALENTO – WERSJA KOMBI

TALENTO – WERSJA VAN

TALENTO – WERSJA
Z PRZEDŁUŻONĄ KABINĄ

Wyróżniony numer katalogowy
przedstawiony jest na zdjęciu.
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Po prawdziwym profesjonaliście od razu 
widać, czym się zajmuje. Pokaż się z jak 
najlepszej strony w tym, co robisz, dzięki 
odważnie zaprojektowanym oryginalnym 
akcesoriom wykonanym specjalnie do 
twojego TALENTO.

ŚWIETNY WYGLĄD 
MIMO CIĘŻKIEJ PRACY

WYGLĄD
PPPPPPPPOOOOOOOOOMMMMMMMMYYYYYSSSSSŁŁŁŁOOOOOWWWWWYYYYYYYY
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Prawdziwy profesjonalista zwraca uwagę 
na szczegóły. Pokaż klientom, że poważnie 
traktujesz swoją pracę, za sprawą 
oryginalnych akcesoriów, stworzonych, by 
podkreślać potężny potencjał TALENTO.

ELEMENTY
ZEWNĘTRZNE

CHROMOWANE OBUDOWY LUSTEREK

Nadaj swojemu Talento indywidualny 
charakter dzięki tym wytrzymałym 
i masywnym chromowanym obudowom 
lusterek, które będą doskonałym wyrazem 
Twojego poczucia stylu.

71807814  - 2 szt. w zestawie.71807814 
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OWIEWKI SZYB BOCZNYCH

Załóż te owiewki szyb w swoim samocho-
dzie, aby uchronić się przed deszczem 
i zanieczyszczeniami, i jednocześnie podró-
żować z otwartymi szybami w celu lepszego 
wentylowania wnętrza podczas niesprzyja-
jących warunków pogodowych.

71807807 - 2 szt. w zestawie.

STOPNIE BOCZNE

Stopnie te nie tylko sprawią, że Twoje 
Talento będzie świetnie wyglądać, lecz 
także spowodują, że wsiadanie i wysiadanie 
z niego będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze, 
a jednocześnie zabezpieczą samochód 
przed uszkodzeniami i zarysowaniami.

71807815 - Stopień boczny* - Strona lewa, 
L1 (krótki rozstaw osi)

71807816 - Stopień boczny* - Strona prawa, 
L1 (krótki rozstaw osi)

71807817 - Stopień boczny* - Strona lewa, 
L2 (długi rozstaw osi)

71807818 - Stopień boczny* - Strona prawa, 
L2 (długi rozstaw osi)

*Wykonany ze stali. Dostarczany jako 
pojedynczy element. Należy montować 
jednocześnie na lewej i prawej 
stronie pojazdu.

71807807

71807815
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WNĘTRZE

POKROWCE NA SIEDZENIA*

Te niezawodne pokrowce na siedzenia 
uchronią fotele Twojego samochodu przed 
kurzem i pyłem w codziennej pracy. Wybierz 
jedne z wielu pokrowców na siedzenia 
samochodowe, jakie marka Mopar oferuje, 
by zabezpieczyć siedzenia fabryczne lub 
zmienić ich styl.

71807790 - Pokrowce na siedzenia typu 
Premium - Przód. Siedzenie kierowcy 
i siedzenie pasażera typu 1/1 LCV 
z 3 zagłówkami.

71807789 - Pokrowce na siedzenia 
typu Premium - Przód. 
2 siedzenia przednie.

71807791 - Pokrowce na siedzenia typu 
Premium - Przód. Siedzenie kierowcy 
i siedzenie pasażera typu „mobilne biuro” 
z 2 zagłówkami.

71807782 - Pokrowce na siedzenia - 
Przód. 2 siedzenia przednie.

71807784 - Pokrowce na siedzenia - 
Przód. Siedzenie kierowcy i siedzenie 
pasażera typu „mobilne biuro” 
z 2 zagłówkami.

71807782

71807790

*Nie dotyczy siedzeń z bocznymi poduszkami powietrznymi.
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71807787 - Pokrowce na siedzenia - 
2. rząd siedzeń. Siedzenie pasażera 
typu 2/3 i 1/3.

71807788 - Pokrowce na siedzenia - 
2. i 3. rząd siedzeń. Siedzenie 
pasażera typu 1/1.

71807787

71807785 - Pokrowce na siedzenia - 

Przód. Siedzenie kierowcy i siedzenie 

pasażera typu 1/1 z 3 zagłówkami. 

71807783 - Pokrowce na siedzenia - Przód. 

Siedzenie kierowcy i siedzenie pasażera 

typu 1/1 LCV z 3 zagłówkami.

71807786 - Pokrowce na siedzenia - Przód. 
Siedzenie kierowcy i siedzenie pasażera 
typu 1 oparcie/2 siedziska 
z 3 zagłówkami.

71807785 
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71807804 - Dywaniki podłogowe typu
Premium - 2. rząd siedzeń.
Do wersji bez opcji klimatyzacji.

71807923 - Dywaniki podłogowe typu
Premium - 2. rząd siedzeń.
Do wersji z opcją klimatyzacji.

71807935 - Dywaniki podłogowe typu
Premium - 2. rząd siedzeń.

71807803 - Dywaniki podłogowe typu
Premium - 1. rząd siedzeń. 2 sztuki
w zestawie. Do wersji z kierownicą
po lewej stronie. 

71807801 -  Dywaniki podłogowe - 1. rząd 
siedzeń. 2 sztuki w zestawie. Do wersji
z kierownicą po prawej stronie i wersji
z kierownicą po lewej stronie.

71807802 -  Dywaniki podłogowe - 1. rząd 
siedzeń. 2 sztuki w zestawie. Do wersji
z kierownicą po prawej stronie.

WNĘTRZE

DYWANIKI PODŁOGOWE

Te dywaniki tekstylne Mopar zapewniają 
skuteczne zabezpieczenie oryginalnej 
wykładziny samochodu i idealnie pasują do 
wnętrza Twojego Talento.

71807803 

71807804 
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71807805 - Dywaniki podłogowe typu 
Premium - 3. rząd siedzeń.

DYWANIKI GUMOWE

Jeśli pragniesz maksymalnej ochrony 
wykładziny swojego samochodu, wybierz 
dobre na każdą pogodę dywaniki, które 
zabezpieczą przed wodą, błotem, piaskiem 
itd.

71807798 - Dywaniki gumowe - 1. rząd
siedzeń. 2 sztuki w zestawie. Do wersji
z kierownicą po lewej stronie.

71807877 - Dywaniki gumowe - 1. rząd 
siedzeń. 2 sztuki w zestawie. Do wersji 
z kierownicą po prawej stronie.

71807799 - Dywaniki gumowe - 
2. rząd siedzeń.

71807800 - Dywaniki gumowe - 
3. rząd siedzeń.

71807805

71807798
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Ten praktyczny uchwyt na smartfona i tablet 
pozwoli Ci mieć swoje urządzenia zawsze 
w zasięgu ręki, bezpiecznie umocowane, aby 
zapobiec wypadkom.

71807893 - Uchwyt na smartfona na deskę 
rozdzielczą. Do wszystkich wersji radia.

71807894 - Uchwyt na smartfona na deskę 
rozdzielczą. Do wszystkich wersji radia.

71807821 - Uchwyt na smartfona. Pasuje do 
wszystkich smartfonów. Mały uniwersalny uchwyt 
z mocowaniem na przyssawce. 
W kolorze czarnym.

71807820 - Uchwyt na tablet - montowany 
na desce rozdzielczej. Wyłącznie do wersji 
z radiem 1DIN.

71807892 - Uchwyt na tablet montowany 
na zagłówku. Na tablety 7”- 10”.

WNĘTRZE

UCHWYT NA SMARTFONA I TABLET

71807893

71807820
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ZASŁONY PRZECIWSŁONECZNE

71807809  - Zasłony przeciwsłoneczne na szyby boczne do wersji L1 (krótki rozstaw osi).

71807811  - Zasłony przeciwsłoneczne na otwierane szyby boczne. 2. rząd siedzeń.

71807812  - Zasłony przeciwsłoneczne na nieotwierane szyby boczne. 2. rząd siedzeń.

71807808  - Zasłony przeciwsłoneczne na drzwi skrzydłowe.

71807810  - Zasłony przeciwsłoneczne na szyby boczne do wersji L2 (długi rozstaw osi).

71807813  - Zasłony przeciwsłoneczne na szybę pokrywy tylnej.

do w

y ty

13

wersji L2 (długi rozstaw osi).

lnej.

ZESTAW DLA PALĄCYCH

71807806 - Zestaw dla palących. Zestaw 
składający się z popielniczki i zapalniczki.
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Nawet najbardziej utalentowani ludzie 
potrzebują odpowiednich narzędzi. Dlatego 
masz pod ręką oryginalne akcesoria Mopar, 
byś mógł uczynić ze swojego Talento 
doskonały pojazd dla Ciebie i Twojej pracy.

Z NIM WYKONASZ 
KAŻDE ZLECENIE

WSZECHSTRONNOŚĆ

PPPPPPPPOOOOOOOOOMMMMMMMMMYYYYYSSSSSŁŁŁŁOOOOOWWWWWAAAAAAAA
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Gdy coś trzeba porządnie zrobić, potrzebny 
jest specjalista, a każdy specjalista musi 
mieć odpowiednie narzędzia, by dobrze 
wykonać swoją pracę. Dzięki oryginalnym 
akcesoriom Mopar Twoje TALENTO będzie 
wyposażone jak należy.

KRATY ZABEZPIECZAJĄCE SZYBY

Te kraty zabezpieczające szyby zaprojekto-
wano specjalnie do Twojego Talento, by 
chronić przewożony materiał i zapewnić 
jednocześnie dobrą widoczność do tyłu. 
Są one wykonane z powlekanej stali, 
a mocowane za pomocą nitów.

71807741 - Krata zabezpieczająca szybę 
na pokrywę tylną.

71807742 - Krata zabezpieczająca szybę 
na drzwi skrzydłowe.

FUNKCJONALNOŚĆ

71807741



17

71807744 - Krata zabezpieczająca szybę 

na lewe drzwi przesuwne.

71807743 - Krata zabezpieczająca szybę 
na prawe drzwi przesuwne.

71807744



18

FUNKCJONALNOŚĆ

DREWNIANE PŁYTY PODŁOGOWE, PANELE 
BOCZNE I ZABEZPIECZENIA NADKOLI

Zabezpiecz podłogę swojego vana przed uszkodzeniami, jakie mogą powstać przy 
przewożeniu materiałów lub sprzętu. Mopar oferuje Ci bogatą ofertę rozwiązań: drewniane 
zabezpieczenia nadkoli, drewniane płyty podłogowe i drewniane panele boczne. Ponadto 
możesz wybrać różne poziomy zabezpieczenia: ciężkie warunki, standardowe warunki 
i podłogi antypoślizgowe.

* Do drzwi przesuwnych bez uchwytu podłogowego.

L1 - krótki rozstaw osi

L2 - długi rozstaw osi

Lewe drzwi 
przesuwne

Prawe drzwi 
przesuwne

2 pary drzwi 
przesuwnych

DREWNIANE PODŁOGI Standardowe 
warunki

L1 71807774 71807772 71807776
L2 71807775 71807773 71807777

Ciężkie warunki L1 71807747 71807746 71807750
L2 71807749 71807748 71807751

Ciężkie warunki
Podłoga
antypoślizgowa

L1 71807756* 71807752* 71807754*

L2 71807757* 71807753* 71807755*

DREWNIANE PANELE BOCZNE Standardowe 
warunki

L1 71807768 71807766 71807770
L2 71807769 71807767 71807771

Ciężkie warunki L1 71807759 71807758 71807763
L2 71807761 71807760 71807762

DREWNIANE ZABEZPIECZENIA NADKOLI Standardowe 
warunki

L1 71807764
L2 71807765

Ciężkie warunki L1/ L2 71807745
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FUNKCJONALNOŚĆ

KRATKA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
I KRATKA DZIAŁOWA

Zabezpiecz swój ładunek lub zwierzęta 
przewożone w komorze bagażowej poprzez 
kratkę przestrzeni bagażowej, która nie 
pozwoli im przedostać się do przedziału 
pasażerskiego. Ta kratka ze stali nierdzewnej 
została skonstruowana tak, aby nie zakłócać 
widoczności do tyłu oraz idealnie pasuje do 
stylu wnętrza Talento.  

71807779 - Kratka przestrzeni bagażowej 
i kratka działowa. Ze stali nierdzewnej. 
Chroni pasażerów i oddziela komorę 
bagażową.
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71807778 - Kratka przestrzeni bagażowej.
Ze stali nierdzewnej. Chroni pasażerów 
przed materiałami przewożonymi
w bagażniku.

SIATKA DO MOCOWANIA ŁADUNKU

Ta elastyczna siatka to najkorzystniejsze 
rozwiązanie zabezpieczające lekkie elemen-
ty w komorze ładunkowej. Zapobiega prze-
suwaniu się ładunku podczas transportu, 
chroniąc zarówno ładunek, jak i samochód.

71807781 - Pozioma siatka do mocowania 
bagażu.

71807778

71807781
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ZABEZPIECZENIE PROGU ZAŁADUNKOWEGO

Zapewnij swojemu Talento maksymalną 
ochronę dzięki zabezpieczeniu progu załadun-
kowego. Korzystając z niego uzyskasz pew-
ność, że Twój samochód nie ulegnie żadnym 
uszkodzeniom podczas załadunku i rozładun-
ku towaru.

71807819 - Zabezpieczenie progu 

załadunkowego. Zabezpieczenie progu 

załadunkowego wykonane ze stali 

nierdzewnej. Zakrywa i chroni strefę

progu załadunkowego.

71807819

DBAŁOŚĆ
O SAMOCHÓD



23

WEWNĘTRZNY BAGAŻNIK PODDACHOWY

Dzięki temu sprytnemu bagażnikowi pod-
dachowemu zorganizujesz przestrzeń 
i zabezpieczysz komorę ładunkową swoje-
go samochodu przed zarysowaniami i za-
brudzeniami. Bezpiecznie załaduj materiały 
we wnętrzu przedziału ładunkowego i czerp 
korzyści z nieużywanej zwykle przestrzeni 
tuż pod dachem samochodu.

71807740 - Wewnętrzny bagażnik 
poddachowy, L1 (krótki rozstaw osi). 
Bezpiecznie ładuj swoje materiały pod 
dachem. Szerokość do dyspozycji: 69 cm. 
Wysokość do dyspozycji: 25 cm. 
Maksymalna ładowność: 13 kg.

71807740 

PAKIET OŚWIETLENIA LEDOWEGO

71807739 - Pakiet oświetlenia typu LED. 
Składa się z 2 ramp LCV i modułów LED. 
Długość: 1,50 m. Moc: 7,2 W/mb. 2 rampy 
na dany numer katalogowy.

71807739
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WYKŁADZINA KOMORY ŁADUNKOWEJ

Załadunek i rozładunek Twoich materiałów 

nigdy nie był łatwiejszy. Produkt ten 

zapewnia dodatkowe zabezpieczenie 

komory ładunkowej Twojego samochodu, 

więc możesz być spokojny, że jej wnętrze 

nie zostanie uszkodzone.

71807780 - Wykładzina komory ładunkowej. 

Tekstylna. Można ją złożyć i łatwo 

przechowywać.

71807780

DBAŁOŚĆ
O SAMOCHÓD
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LISTWA OCHRONNA

71807792 - Listwa ochronna drzwi

skrzydłowych. Wykonana z poliuretanu.

Grubość: 4 mm.

71807793 - Osłony klamek. Na przednie 

i tylne drzwi. Najlepsze zabezpieczenie 

klamek drzwi przed wgnieceniami, rysami 

oraz innymi uszkodzeniami.

71807796 - Zastaw osłon nadkoli. Zestaw 

na przód i tył samochodu. Wykonane 

z czarnego poliuretanu. Grubość: 3 mm.

Aby zapobiec uszkodzeniom lakieru 

i wgnieceniom nadkoli.

71807972 - Obejmuje następujące elementy:

71807792 - Listwa ochronna drzwi 

skrzydłowych

71807793 - Osłony klamek

71807796 - Zastaw osłon nadkoli

FARTUCHY PRZECIWBŁOTNE

71807794 - Tylne fartuchy przeciwbłotne.

71807795 - Przednie fartuchy przeciwbłotne.

Wykonane z czarnego poliuretanu. 

Grubość: 5 mm. 2 sztuki w zestawie.

71807794

PAKIET ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH
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POJEMNIK DO PRZEWOZU RUR

BELKI DACHOWE

Na samochodzie można zamontować maksy-
malnie 4 belki. Jedna belka to jeden numer 
katalogowy.

71807839 - Aluminiowa belka dachowa, 
H1 (standardowy dach). Maksymalna 
ładowność 4 belek: 188 kg.

71807840 - Aluminiowa belka dachowa,
H2 (wysoki dach). Maksymalna ładowność 
4 belek: 138 kg.

71807837 - Stalowa belka dachowa, 
H1 (standardowy dach). Maksymalna 
ładowność 4 belek: 181 kg.

71807838 - Stalowa belka dachowa, 
H2 (wysoki dach). Maksymalna ładowność 
4 belek: 134 kg.

Ten pojemnik pomocny podczas przewozu 
rur sprawi, że na dachu swojego Talento 
bezpiecznie przewieziesz długie i delikatne 
materiały. 

71807870 - Pojemnik do przewozu rur na 
belkach dachowych. Wykonany z aluminium. 
Długość: 3m. Ładowność: 50 kg. Dwa otwory 
z zamkiem: skuteczne zabezpieczenie przed 
kradzieżą.

71807839

71807837

TRANSPORT
I HOLOWANIE
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STALOWA DRABINKA

Na drzwi skrzydłowe, kolor czarny.

71807867 - Do samochodów w wersji 
H1 (standardowy dach)
71807868 - Do samochodów w wersji 
H2 (wysoki dach)

DRABINKA ZE STALI GALWANIZOWANEJ

Na drzwi skrzydłowe, kolor szary.

71807857 - Do samochodów w wersji 
H1 (standardowy dach)
71807858 - Do samochodów w wersji 
H2 (wysoki dach)
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L1 - krótki rozstaw osi 
H1 - standardowy dach

L1 - krótki rozstaw osi 
H2 - wysoki dach

L2 - długi rozstaw osi
H1 - standardowy dach

L2 - długi rozstaw osi
H2 - wysoki dach

*STALOWA PLATFORMA ŁADUNKOWA 71807841
Maks. ładowność: 150 kg

71807842
Maks. ładowność: 110 kg

71807843
Maks. ładowność: 150 kg

71807844
Maks. ładowność: 105 kg

**STALOWY BAGAŻNIK DACHOWY 
do wersji z drzwiami skrzydłowymi

71807859
Maks. ładowność: 150 kg

71807860
Maks. ładowność: 110 kg

71807861
Maks. ładowność: 150 kg

71807862
Maks. ładowność: 105 kg

STALOWY PODEST do wersji z drzwiami skrzydłowymi 71807863 71807864 71807865 71807866

*ALUMINIOWA PLATFORMA ŁADUNKOWA 71807845
Maks. ładowność: 160 kg

71807846
Maks. ładowność: 114 kg

71807847
Maks. ładowność: 155 kg

71807848
Maks. ładowność: 114 kg

**ALUMINIOWY BAGAŻNIK DACHOWY 
do wersji z drzwiami skrzydłowymi i pokrywą tylną

71807849
Maks. ładowność: 160 kg

71807850
Maks. ładowność: 114 kg

71807851
Maks. ładowność: 155 kg

71807852
Maks. ładowność: 114 kg

ALUMINIOWY PODEST do wersji z drzwiami skrzydłowymi 71807853 71807854 71807855 71807856

.

PLATFORMA ŁADUNKOWA,
BAGAŻNIK DACHOWY, PODEST

Dzięki tym bagażnikom dachowym Twoje Talento zapewnia Ci nieograniczone możliwości 
podczas przewożenia materiałów na dachu swojego samochodu. Niektóre akcesoria będą rów-
nież wymieniane jako opcje, na przykład podesty, dzięki którym masz możliwość wykorzystania 
oferowanych systemów do przewożenia zgodnie ze swoimi potrzebami i warunkami.

*Pakiet obejmuje bagażnik dachowy i podest. Bagażnik dachowy posiada obróbkę antykorozyjną. Możliwość zastosowania w samochodach z drzwiami skrzydłowymi.

**Wyposażony w rolkę ułatwiającą załadunek i rozładunek oraz ogranicznik ładunku.

71807841

71807845

71807849

TRANSPORT
I HOLOWANIE
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SPECJALNY HAK HOLOWNICZY I ZESTAW MONTAŻOWY 

KOMPLETNY ZESTAW 
DEMONTOWALNEGO
HAKA HOLOWNICZEGO

6000626301 Obejmuje: hak holowniczy, zestaw montażowy i wiązkę przewodów 7 PIN. 
Maksymalny uciąg: < 750 kg.

6000626302 Obejmuje: hak holowniczy, zestaw montażowy i wiązkę przewodów 13 PIN. 
Maksymalny uciąg: > 750 kg.

HAK HOLOWNICZY
BEZ ZESTAWU KULI

6000626303* Obejmuje: hak holowniczy bez kuli, zestaw montażowy i wiązkę 
przewodów 7 PIN. Maksymalny uciąg: < 750 kg.

6000626304* Obejmuje: hak holowniczy bez kuli, zestaw montażowy i wiązkę 
przewodów 13 PIN. Maksymalny uciąg: > 750 kg.

SPECJALNY HAK HOLOWNICZY I ZESTAW MONTAŻOWY:

KULA HOLOWNICZA 71807828 2 otwory. Wymagane zastosowanie z zestawem montażowym: 71807835

ZACZEP HOLOWNICZY 71807829 4 otwory. Wymagane zastosowanie z zestawem montażowym: 71807834

HAK HOLOWNICZY 71807830 4 otwory. Wymagane zastosowanie z zestawem montażowym: 71807835

ŁĄCZONY HAK HOLOWNICZY
71807831 2 otwory. Wymagane zastosowanie z zestawem montażowym: 71807833

71807832 4 otwory. Wymagane zastosowanie z zestawem montażowym: 71807835

ADAPTER 50903489 Adapter 7/13 PIN do systemu holowania

*Wymagane połączenie ze specjalnym urządzeniem holowniczym i zestawem montażowym.
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UCHWYT NA ROWER

50902782 - Uchwyt na rower instalowany 

na haku holowniczym.

HAK HOLOWNICZY BEZ ZESTAWU KULI

ŁĄCZONY HAK HOLOWNICZY

HAK HOLOWNICZYKULA HOLOWNICZA 

ZACZEP HOLOWNICZY



Każda praca jest obciążona pewnym ryzy-
kiem, a bezpieczeństwo jest priorytetem dla 
każdego profesjonalisty. Dlatego Mopar 
stworzył te akcesoria, abyś czuł się w swojej 
pracy bezpiecznie.

32

PRACUJ BEZPIECZNIE

BEZPIECZEŃSTWO

PPPPPPPPOOOOOOOOOMMMMMMMMMYYYYYSSSSSŁŁŁŁOOOOOWWWWWEEEEEEEE
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CZUJNIKI PARKOWANIA

Unikaj potencjalnych zderzeń swojego sa-
mochodu z ludźmi i obiektami znajdującymi 
się za nim lub przed nim dzięki czujnikom 
parkowania Mopar. Czujniki te wyposażono 
w technologię ultradźwiękową, która prze-
syła sygnał do wskaźnika świetlnego/dźwię-
kowego w kabinie kierowcy w momencie 
wykrycia obiektu. 4 czujniki wykrywają 
przeszkodę przed lub za samochodem. 
Przycisk wyłączania ich zapobiega ich włą-
czaniu się podczas jazdy w korku. 

71807736 - Tylne czujniki parkowania.

71807737 - Przednie czujniki parkowania.

ALARM SAMOCHODOWY

Dzięki temu systemowi alarmowemu 
zapewnisz swojemu Talento ochronę obję-
tościową i obwodową, która obejmuje za-
równo kabinę kierowcy i pasażerów, jak 
i komorę ładunkową.

71807822 - Do samochodów z fabrycznym 
przystosowaniem. 

71807823 - Do samochodów bez 
fabrycznego przystosowania.
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71807883 - Zestaw ten składa się z torby 
z logo marki Fiat zawierającej parę rękawic, 
kamizelkę odblaskową, latarkę, mały trójkąt 
ostrzegawczy i zestaw żarówek.

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA

ZESTAW ŻARÓWEK

71807884

Ta kamera cofania pozwoli Ci widzieć prze-
szkody znajdujące się tuż za samochodem. 
Stanowi ona uzupełnienie tylnych czujników 
parkowania (zależnie od wyposażenia), 
a uruchamiana jest w momencie włączenia 
biegu wstecznego. Obraz z kamery jest 
wyświetlany na wewnętrznym lusterku co-
fania, co ułatwia obserwowanie sytuacji, 
a linie prowadzące wskazują położenie 
samochodu podczas cofania.

71807738 - Składa się z kamery, lusterka 
wstecznego z wbudowanym wyświetlaczem 
i okablowaniem.

KAMERA COFANIA

71807738 -

71807883

71807884



71803161 - Fotelik dla dziecka Britax Romer 
Duo Plus G1. Dla dzieci o wadze do 9 do 18 kg.

71805956 - Fotelik dla dziecka SafeFix TT 
G1. Dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg.

50547087 - Fotelik dla dziecka Takata Maxi 
Plus G2/3. Dla dzieci o wadze do 15 do 36 kg.

FOTELIKI DLA DZIECI*

71806415 - Fotelik dla dziecka Britax Baby 
Safe Plus G0. Należy instalować ze specjalną 
platformą zwróconą tyłem do kierunku jazdy 
(RWF). Dla dzieci o wadze do 13 kg.

71806416 - Platforma RWF do fotelika dla 
dziecka Britax Baby Safe Plus. Platforma 
zwrócona tyłem do kierunku jazdy. Dla 
dzieci o wadze do 13 kg.

GAŚNICA

W swoim vanie powinieneś mieć zawsze 
gaśnicę. Chociaż Twoje Talento tak 
skonstruowano, by zapewniało optymalne 
bezpieczeństwo, wiele z jego komponentów 
stanowi potencjalne ryzyko pożaru. Gdybyś 
miał do czynienia z nagłym i niebezpiecznym 
pożarem, dzięki gaśnicy znajdującej się pod 
ręką możesz opanować ogień i zapobiec 
poważnemu wypadkowi.

71807880 - Gaśnica o pojemności 1 kg 
z ciśnieniomierzem.

71807881 - Gaśnica o pojemności 2 kg 
z ciśnieniomierzem.

71807882 - Mocowanie gaśnicy.

71807880 

71807882 

Zapewnij bezpieczeństwo swoim dzieciom 
dzięki tym wyjątkowym fotelikom dziecięcym 
Mopar. Foteliki zaprojektowano specjalnie, 
by chronić dzieci zajmujące prawidłową po-
zycję siedzącą w samochodzie. Przystoso-
wano je do siedzeń tylnych.

35*Zdjęcia niedostępne w tym katalogu 
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MAXIMUM CARE: SPOKÓJ DUCHA NIEZALEŻNIE OD TEGO, DOKĄD SIĘ WYBIERASZ

Plan ochronny, który wydłuża standardową gwarancję producenta nawet o 3 dodatkowe lata, powstał z myślą o wszyst-

kich komponentach mechanicznych i elektrycznych. Zapewnia bezproblemową eksploatację dzięki usługom o najlepszym 

stosunku jakości do ceny. Zapisz się do programu MAXIMUM CARE w ciągu 24 miesięcy od zarejestrowania samochodu.

SPRAW, BY TWOJE TALENTO BYŁO ZAWSZE W DOSKONAŁYM STANIE 
DZIĘKI PROGRAMOWI MOPAR® VEHICLE PROTECTION

Mopar
®
 Vehicle Protection to bogaty program serwisowy stworzony po to, by zapewnić wszystkim klientom 

bezproblemową eksploatację ich samochodów. Portfolio marki Mopar
®
 obejmuje możliwość wydłużenia gwarancji 

oraz zawiera bogatą ofertę zatwierdzonych przez markę FIAT PROFESSIONAL elastycznych planów serwisowych. 

Każdy z nich przewiduje różny okres obowiązywania w oparciu o wybrany termin lub przebieg samochodu tak, 

by klient miał możliwość dopasowania ich do swoich potrzeb. Zapisz się do jednego z planów MVP od razu przy 

zakupie nowego Talento lub w przewidzianym przez ten program terminie. Tylko dzięki Mopar
®
 Vehicle Protection 

możesz mieć pewność, że wszystkie czynności serwisowe wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany personel 

techników i specjalistów w Autoryzowanych Stacjach Obsługi FIAT PROFESSIONAL w całej Europie, przy zastosowaniu 

oryginalnych części zamiennych. Wybierz Umowę serwisową, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

MAXIMUM CARE OFERUJE CI SPOKÓJ PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA USŁUGI Z WYBRANYM LIMITEM PRZEBIEGU

LATA DODANE DO 2-LETNIEJ GWARANCJI FABRYCZNEJ +1 ROK +2 LATA +3 LATA

OPCJA 1 45 000 km 60 000 km 75 000 km

OPCJA 2 90 000 km 120 000 km 150 000 km

OPCJA 3 120 000 km 160 000 km 200 000 km

OPCJA 4 180 000 km 240 000 km 300 000 km

OPCJA 5 300 000 km 300 000 km –

Czasami coś może pójść nie tak, ale tak to 
już na świecie bywa. Niezależnie od tego, 
czego potrzebujesz, MOPAR® VEHICLE 
PROTECTION JEST PO TO, BY CIĘ WESPRZEĆ 
I POMÓC CI PONOWNIE JAK NAJSZYBCIEJ 
WYRUSZYĆ SWOIM TALENTO W DROGĘ. 

SPECJALIZUJEMY SIĘ
W DBANIU O CIEBIE
I TWÓJ SAMOCHÓD

OBSŁUGA
PPPPPPPPOOOOOOOOOMMMMMMMMMYYYYYSSSSSŁŁŁŁOOOOOWWWWWAAAAAAAA



Wystarczy jedno kliknięcie, by zadbać o swój samochód. Zarejestruj się już teraz na myFiatProfessional, aby otrzymywać indywidualne porady, specjalne narzędzia i wyjątkowe 

promocje. Wejdź na my.fiatprofessional.com i zapoznaj się z usługami, które zaspokoją Twoje potrzeby.

Z marką Fiat Professional możesz skontaktować się poprzez Uniwersalny Numer Infolinii 00800 3428 0000*, dostępny w całej Europie. Przez 365 dni w roku, 24 godziny 

na dobę jesteśmy do Twojej dyspozycji, by w razie potrzeby wysłać do Ciebie pomoc drogową. Kontaktując się z Biurem Obsługi Klientów marki Fiat Professional, możesz 

również uzyskać informacje o modelach, usługach, sieci dealerów, a także zarezerwować jazdę testową wybranym przez siebie samochodem. Fiat Professional jest do 

Twojej dyspozycji w celu spełnienia wszelkich potrzeb związanych z użytkowaniem samochodu lub naszymi usługami posprzedażnymi.

*Pamiętaj, aby sprawdzić koszty połączeń u swojego operatora, jeśli dzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego. 

STRONA INTERNETOWA

UNIWERSALNY NUMER INFOLINII

APLIKACJA

EASY CARE: USTAL CENĘ REGULARNEGO SERWISOWANIA SWOJEGO SAMOCHODU 

Plan serwisowy przygotowano tak, by można było zaplanować wydatki związane z serwisowaniem Twojego Talento i mieć pewność, że żaden ważny przegląd nie zostanie pominięty, a Twój 

samochód będzie zawsze w doskonałym stanie. Zapisz się do programu Easy Care w dowolnym momencie przed pierwszą planową usługą serwisową w ciągu 12 miesięcy od zakupu pojazdu.

OPCJE OKRESU OBOWIĄZYWANIA I PRZEBIEGU

WIEK SAMOCHODU 3 LATA 4 LATA 5 LAT

OPCJA 1 45 000 km 60 000 km 75 000 km

OPCJA 2 90 000 km 120 000 km 150 000 km

OPCJA 3 120 000 km 160 000 km 200 000 km

PoPobierz FIAT PROFESSSIOIONAN L MOBILE, orrygygininala nąą aplp ikacjęję marki FFiaiattt PrProfofesessisiononalal,, prprzezeznznacaczozonąną ddlala zzmomototoryryzozowawanynychch. . DzDzięiękiki nnieiej j momożeżeszsz kkororzyzyststaćać zz uusłsługug ii nieiezbzbędędnej

popomocy w ddowo ololnynym momencie.

PPPPRRRRROOOOFFFFEEEESSSSSSSIIIIOOOOONNNNNAAAALLLLL MMOOBBIILLEE

j hód Z j

WORK NEVER STOPS



Mopar to marka odniesienia w zakresie usług, obsługi klienta oraz oryginalnych części zamiennych 
i akcesoriów do marek grupy Fiat Chrysler Automobiles.

Informacje i zdjęcia zawarte w tym katalogu są jedynie orientacyjne. Producent zastrzega 
sobie prawo wprowadzenia zmian w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, 

jeżeli uważałby takie zmiany za konieczne z punktu widzenia konstrukcyjnego lub handlowego.
Nr kat. 59189027 Wyprodukowano w Polsce 12/2016.


