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CIAO FIAT to bezpłatny* program usług informacyjnych i pomocy Assistance marki Fiat Professional. 
Pomoc Assistance dostępna jest przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 20.00, czynna jest 
również infolinia, za pośrednictwem której można otrzymać informacje na temat modeli samochodów, usług i sieci dealerskiej, umówić się na jazdę 
próbną w jednym z salonów, a także uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące eksploatacji samochodu lub pomocy Assistance.

* Połączenia są bezpłatne zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. W niektórych krajach europejskich mogą być naliczane lokalne opłaty operatorów sieci telefonii komórkowej.

24-miesięczna gwarancja bez limitu przebiegu. Pomoc drogowa Assistance w całej Europie. Naprawa w razie awarii lub wypadku. Holowanie 
do najbliższej Autoryzowanej Stacji Obsługi. Pokrycie kosztów powrotu do domu lub kontynuacji podróży. Pokrycie kosztów noclegu w hotelu. 
Samochód zastępczy w razie awarii. Odbiór naprawionego pojazdu.

Indywidualne oferty leasingu oraz minimum formalności we wszystkich salonach Fiat Professional. Więcej informacji w Centrum Obsługi Klienta (22) 607 49 39
(poniedziałek – piątek 8:00 – 17:00) oraz na www.fgaleasing.pl

Promocyjne produkty kredytowe dla Klientów firmowych oraz indywidualnych w połączeniu z wyjątkową ofertą ubezpieczeniową – dostępne
w każdym salonie Fiat Professional. Więcej informacji w Centrum Obsługi Klienta (22) 607 49 90 (poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00) oraz
na www.fiatbank.pl

Kamera zamontowana w tylnych drzwiach pozwala widzieć obraz z tyłu

samochodu na ekranie w kabinie, dzięki czemu kierowca może w pełni

bezpiecznie wykonywać manewr cofania.

Boczne lusterka z wbudowanymi kierunkowskazami. Wielopłaszczyznowa 

powierzchnia refleksyjna dla zapewnienia lepszej widoczności.

W chwili włączenia wstecznego biegu włączają się ultradźwiękowe czujniki

parkowania. Przerywany sygnał dźwiękowy informuje kierowcę o zbliżaniu

się do przeszkody.

Samochód z systemem Traction+

Samochód bez systemu Traction+

Niski
poziom
przyczepności

Niski
poziom
przyczepności

Wysoki
poziom
przyczepności

Wysoki
poziom
przyczepności

System Traction+ gwarantuje maksymalną przyczepność na wszystkich 

nawierzchniach.
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NOWE DUCATO
• PODRÓŻUJ W KLASIE BIZNES.

Pełen komfort, eleganckie wnętrze i wspaniałe osiągi, które dają pewność, że wszędzie 

dotrzesz na czas – oto najważniejsze cechy, gwarantujące pasażerom najwyższą jakość 

obsługi i sprawiające, że Ducato zajmuje czołową pozycję w segmencie samochodów

do przewozu osób. Po 30 latach sukcesów czas na nową generację Ducato. Nowoczesny

i funkcjonalny wygląd w połączeniu z tą samą dowiedzioną niezawodnością i nowym,

jeszcze bardziej szlachetnym sercem: czterema silnikami Diesel Multijet Euro 5, które 

zapewniają lepsze osiągi, jednocześnie szanując środowisko. Nowe, jeszcze bardziej 

wygodne wnętrze oferujące większą przyjemność podróżowania, najnowocześniejsze

rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa i bogaty wybór akcesoriów zwiększających 

komfort kierowcy i pasażerów. Ponieważ zarówno w pracy, jak i w podróży bardzo

ważna jest jakość.
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Wybierz silnik najlepiej dostosowany do potrzeb swojej fi rmy, aby mogła działać

na najwyższych obrotach!

NOWE DUCATO
• MOC PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA.

5
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130 Multijet II

Pojemność: 2287 cm3

96 kW (130 KM) przy 3600 obr./min

320 Nm przy 1800 obr./min 

Norma ekologiczna: Euro 5

Rozrząd 2 ACT (pasek zębaty)

Wtrysk bezpośredni Multijet II Common Rail, 
sterowany elektronicznie z turbosprężarką
i chłodnicą powietrza doładowującego

150 Multijet II

Pojemność: 2287 cm3

109 kW (148 KM) przy 3600 obr./min

350 Nm przy 1500 obr./min

Norma ekologiczna: Euro 5

Rozrząd 2 ACT (pasek zębaty)

Wtrysk bezpośredni Multijet II Common Rail, 
sterowany elektronicznie z turbosprężarką
i chłodnicą powietrza doładowującego

W Nowym Ducato możesz być za sterami rewolucji. Rewolucji, jaką jest silnik Multijet Euro 5. Więcej mocy do Twojej

dyspozycji i mniej szkodliwych substancji uwalnianych do środowiska. Nowa gama silników obejmuje cztery jednostki 

napędowe, z których każda została skonstruowana w taki sposób, aby zapewniać doskonałe osiągi.

Wybierz silnik, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom: 115 Multijet II, 130 Multijet II, 150 Multijet II, 180 Multijet 

Power. Po raz kolejny Ducato jest liderem innowacji: nowy układ zasilania paliwem optymalizuje proces spalania,

gwarantując doskonałe osiągi i minimalny poziom emisji. Co więcej, nowe silniki są cichsze i lżejsze niż kiedykolwiek 

dotąd. Dlatego dają większą przyjemność z jazdy i większe poczucie pewności. A końcowy efekt?

Większy zysk dla Ciebie!

115 Multijet II

Pojemność: 1956 cm3

85 kW (115 KM) przy 3700 obr./min 

280 Nm przy 1500 obr./min 

Norma ekologiczna: Euro 5

Rozrząd 2 ACT (pasek zębaty)

Wtrysk bezpośredni Multijet II Common Rail, 
sterowany elektronicznie z turbosprężarką
i chłodnicą powietrza doładowującego

180 Multijet Power

Pojemność: 2999 cm3

130 kW (177 KM) przy 3500 obr./min

400 Nm przy 1400 obr./min

Norma ekologiczna: Euro 5

Rozrząd 2 ACT (łańcuch rozrządu)

Wtrysk bezpośredni Multijet Common Rail, 
sterowany elektronicznie z turbosprężarką
i chłodnicą powietrza doładowującego

•  Multijet II
Silniki przyszłości z systemem Multijet nowej generacji.

Układ zasilania paliwem z szybszymi wtryskiwaczami

umożliwiającymi wielokrotny, sekwencyjny wtrysk paliwa.

Gwarancja niższych kosztów eksploatacji, mniejszego

zanieczyszczenia środowiska i lepszych osiągów.

•  115 Multijet II

•  130 Multijet II

•  150 Multijet II

•  180 Multijet Power

•  Zautomatyzowana skrzynia
biegów Comfort-Matic

nowe DUCATO.
najlepsze!
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Kontrolka systemu Start&Stop.

Zautomatyzowana skrzynia biegów Comfort-Matic.

Sześciobiegowa przekładnia manualna. Przycisk funkcji „Obciążenie” na desce rozdzielczej zapewnia optymalną 

zmianę biegów zautomatyzowanej skrzyni przy dużych obciążeniach.

NOWE DUCATO
• SKRZYNIA BIEGÓW COMFORT-MATIC I SYSTEM START&STOP. 

Technologiczną innowacją Nowego Ducato jest system 

Start&Stop dostępny z silnikami 130 i 150 Multijet.

Wyłącza on tymczasowo silnik po zatrzymaniu się samochodu

(np. na czerwonym świetle) i przełączeniu skrzyni biegów

w położenie neutralne, aby następnie automatycznie

uruchomić go po naciśnięciu przez kierowcę pedału sprzęgła.

System oferuje do 15% niższe zużycie paliwa podczas jazdy 

po mieście i w efekcie mniejszą emisję spalin. 

Samochody wyposażone w system Start&Stop posiadają

wskaźnik zmiany biegów, który informuje kierowcę, kiedy 

powinien zmieniać biegi, aby maksymalnie obniżyć zużycie 

paliwa. Ponadto, aby zapewnić jak najlepsze osiągi w każdych

warunkach, dostępne są dwa typy manualnych skrzyń biegów, 

które pozwalają utrzymywać niską prędkość obrotową silnika 

nawet na autostradzie. Najmocniejsza jednostka napędowa

– 180 Multijet Power – może być również wyposażona

w zautomatyzowaną skrzynię biegów Comfort-Matic,

umożliwiającą połączenie doskonałych osiągów silnika

i niskiego zużycia paliwa, charakterystycznych dla przekładni 

mechanicznej, z prostotą i wygodą, jaką daje przekładnia

automatyczna. Przycisk „Obciążenie” optymalizuje przełączanie 

biegów przy pełnym obciążeniu lub podczas pokonywania 

wzniesień, gwarantując w każdych warunkach optymalną 

prędkość obrotową silnika.
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Potrzeby ludzi związane z podróżowaniem samochodem mogą być bardzo różne.

Dlatego Ducato w wersjach Panorama i Kombi ma na nie zawsze właściwą odpowiedź.

NOWE DUCATO
• DOSKONAŁE WARUNKI PRACY I PODRÓŻY DLA WSZYSTKICH.

Panorama, wysoki dach
DMC: 3300 kg

8/9 miejsc 

Rozstaw osi 3450 mm

Kombi
DMC: 3000 i 3300 kg

5/6 miejsc 
8/9 miejsc 

Kombi, wysoki dach
DMC: 3300 kg, Maxi: 3500 kg

5/6 miejsc 
8/9 miejsc 

Kombi, częściowo przeszklone 
DMC: 3000 i 3300 kg

5/6 miejsc 

Kombi, częściowo przeszklone, wysoki dach 
DMC: 3300 kg, Maxi: 3500 kg

5/6 miejsc 

Rozstaw osi 3000 mm Panorama 
DMC: 3000 kg

8/9 miejsc

11
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Duże możliwości załadunkowe dla zaspokojenia wszystkich potrzeb. Nowe Ducato Kombi to mistrz aranżacji

przestrzeni. Siedzenia w drugim i trzecim rzędzie mogą zostać złożone (lub w razie potrzeby wymontowane),

tworząc dużą przestrzeń ładunkową lub zwiększając ilość miejsca dla pasażerów, aby mogli podróżować w bardziej

komfortowych warunkach – również dzięki obszernym fotelom i optymalnej wentylacji, zapewniającej oddzielne dysze 

nawiewu dla każdego pasażera.

kOMBI
• PRZEWIEZIE WSZYSTKO I WSZYSTKICH.

Kombi, częściowo przeszklone 
5/6 miejsc

Kombi, przeszklone
5/6 – 8/9 miejsc

Tylne drzwi dwuskrzydłowe zapewniają

możliwość wykorzystania każdego centymetra 

przestrzeni ładunkowej do wysokości dachu

przy załadunku i rozładunku towarów.

Obudowy nadkoli, tylne drzwi i przedział 

ładunkowy zostały starannie wykończone 

wytrzymałym materiałem ochronnym.

KOMBI, 
PRZESZKLONE

KOMBI, CZĘŚCIOWO 
PRZESZKLONE

Rozstaw 
osi 

3000 mm

Rozstaw 
osi 

3450 mm

Rozstaw 
osi 

3000 mm

Rozstaw 
osi 

3450 mm

A – wysokość 1515 1788 1515 1788

B – szerokość 1860 1860 1860 1870

C – długość (wersja 5/6-miejscowa)

      długość (wersja 8/9-miejscowa)

      bez tylnych siedzeń pasażerów

1716

816

2670

2159

1259

1254

1716

–

2670

2159

–

3120

D – szerokość między nadkolami 1254 1254 1254 1422

E – wysokość progu załadunkowego
      (bez ładunku)

500  500 / 520 500 500 / 520

NOWE DUCATO KOMBI

•  Od 2 do 9 miejsc siedzących

•  Pojemność przedziału
ładunkowego od 1,7 do 11,5 m3

•  Wersja przeszklona, częściowo
przeszklona, z krótkim (3000 mm)
i średnim (3450 mm) rozstawem osi

NOWE DUCATO PANORAMA

•  8/9 miejsc siedzących

•  Pojemność przedziału ładunkowego 
od 0,6 do 2,8 m3

nowe DUCATO.
najlepsze!

PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY
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Panorama z rozstawem osi 3450 mm
8/9 miejsc

Panorama z rozstawem osi 3000 mm
8/9 miejsc

Nowe Ducato Panorama, dostępne w wersji 8- lub 9-osobowej, oferuje wszystkim pasażerom pojedyncze fotele

z regulacją pochylenia oparcia, tapicerowanymi podłokietnikami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa.

Bagażnik ma dużą pojemność, nawet gdy rozłożone są wszystkie fotele, a tylną półkę można wymontować,

aby uzyskać miejsce na większe przedmioty.

Po obu stronach pod sufitem znajdują 

się praktyczne i wygodne półki.

Schłodzone powietrze z układu

klimatyzacji jest rozprowadzane

przez specjalne kanały, znajdujące się

pod sufitem i za pośrednictwem

regulowanych dysz nawiewu dociera 

do każdego pasażera.

panorama
• PODRÓŻUJ W KOMFORCIE. 

Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są

przyciemniane tylne szyby, zapewniające prywatność 

pasażerom oraz przednia szyba z powłoką refleksyjną, 

która ogranicza nagrzewanie się kabiny od promieni 

słonecznych. 

PANORAMA

Rozstaw osi 
3000 mm

Rozstaw osi 
3450 mm

A – wysokość 1515 1788

B – szerokość 1860 1860

C – długość 588 1038

D – szerokość między nadkolami 1250 1250

E – wysokość progu załadunkowego
      (bez ładunku)

500 520

PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY
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Od menedżerów pod krawatem po grupy wycieczkowe. Ducato jest odpowiednio wszechstronne, aby wygodnie

i w pełnym komforcie przewozić różne grupy pasażerów. Minibus to samochód, który zaspokaja najbardziej zróżnicowane 

potrzeby związane z przewozem osób.

Ducato Minibus może przewozić do 16 pasażerów i kierowcę. Wszystkie siedzenia są wyposażone w zintegrowane zagłówki, 

pasy bezpieczeństwa oraz składane podłokietniki. Praktyczne schowki pod dachem umożliwiają przechowywanie

bagażu podręcznego pasażerów i mają wbudowane dysze nawiewu ciepłego i zimnego powietrza, aby zapewniać

doskonały komfort podróży. Dodatkowy ogrzewacz (dostępny na zamówienie) daje maksymalny komfort niezależnie

od pogody. W celu zwiększenia wygody wsiadania i wysiadania Nowe Ducato Minibus jest wyposażone

w automatycznie chowany stopień.

* Nowe Ducato Minibus jest dostępne wyłącznie z silnikiem 160 Multijet Euro V, manualną 6-biegową skrzynią biegów lub zautomatyzowaną skrzynią Comfort-Matic.

MINIBUS*

• DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PASAŻERÓW.

Rozstaw osi 4035 mm XL

Minibus
DMC: Maxi 4200 kg

16 pasażerów + kierowca 

16 + 1

Ducato Minibus zabiera na pokład do 16 pasażerów i kierowcę.

17
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Gościnne, wygodne, ciche i ergonomiczne. A także eleganckie. Nowe Ducato ma nowy styl,

a jazda nim to czysta przyjemność. Wszyscy wiemy, jak ważne jest wygodne stanowisko 

pracy. W kabinie zastosowano wiele nowych rozwiązań, które dają poczucie harmonii,

miękkości i elegancji otaczającej kierowcę Ducato: jasnoszarą wykładzinę sufi tową, jasne 

panele drzwi oraz ciemnoszarą kolorystykę deski rozdzielczej. Wszystko zaprojektowane

i wykonane z myślą o jednym celu – Twoim komforcie. Współgrają ze sobą technologia,

wygoda i wspaniały wygląd: elementy sterujące są łatwo dostępne i przyjazne w obsłudze, 

fotel kierowcy ma pełną regulację, aby zagwarantować optymalną pozycję za kierownicą.

Przestrzeń jest zagospodarowana w bardzo praktyczny sposób. Dzięki licznym półkom, 

schowkom i podręcznemu stolikowi wszystkie potrzebne rzeczy są zawsze pod ręką.

Aby zaoferować jak najlepsze warunki jazdy, układ klimatyzacji (sterowanej manualnie

lub automatycznie) z czujnikiem nasłonecznienia utrzymuje zawsze optymalną temperaturę

i poziom wilgotności. Innymi przydatnymi elementami wyposażenia są tempomat i czujniki 

parkowania. Jazda takim samochodem to prawdziwy relaks.

NOWE DUCATO
• PODRÓŻ JEST RELAKSEM. 

Wykończenie wnętrza w wersji Elegant.

Deska rozdzielcza w wersji Elegant.

•  Nowe, ergonomiczne wnętrze

•  System Blue&Me – TomTom

•  Aplikacja eco:Drive

•  Deska rozdzielcza z wykończeniem 
Techno z ozdobnymi elementami
o fakturze aluminium

•  Deska rozdzielcza z wykończeniem 
Elegant z ozdobnymi elementami
o fakturze drewna orzechowego

nowe DUCATO.
najlepsze!
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Elementy sterujące na kierownicy.

Blue&Me™ to innowacyjny system, który dodatkowo zwiększa 

komfort użytkowania Nowego Ducato. Dzięki technologii 

Bluetooth® można korzystać z telefonu bez odrywania rąk

od kierownicy. System współpracuje z większością telefonów 

komórkowych dostępnych na rynku. W przypadku nadejścia 

połączenia następuje wyciszenie dźwięku z systemu audio 

(jeśli jest włączony), aby głos rozmówcy był słyszalny przez 

głośniki samochodu. Użytkownik może wybierać numery

głosowo lub z książki telefonicznej (pobranej uprzednio

z podłączonego telefonu) – wystarczy, że wypowie nazwę 

przypisaną do danego kontaktu. System Blue&Me™ pozwala 

również na słuchanie przez głośniki samochodu muzyki

zapisanej w cyfrowym formacie (pliki MP3, WMA, Wav

i AAC). Wystarczy podłączyć odtwarzacz multimedialny, 

pamięć USB lub iPod i wybrać na wyświetlaczu ulubione utwory.

Zamykany na kluczyk środkowy schowek z portem USB.

Odkryj wszystkie zalety systemu Blue&Me™ TomTom:

•  Aplikacja eco:Drive dostarcza informacji na temat stylu jazdy kierowcy. Wskazuje, jak prowadzić w sposób

bardziej przyjazny dla środowiska i optymalizować zużycie paliwa – np. poprzez umiejętną zmianę biegów czy dostosowanie 

prędkości do warunków drogowych.

• Nigdy więcej jazdy na rezerwie dzięki czytelnym informacjom o niskim poziomie paliwa i najbliższej stacji benzynowej.

• Wszystkie niezbędne informacje na jednym, przyjaznym użytkownikowi ekranie komputera pokładowego.

•  Ekran nawigacji pełni również rolę dotykowego interfejsu umożliwiającego sterowanie funkcjami systemu Blue&Me™:

– odtwarzaczem multimedialnym w celu odtwarzania muzyki z urządzenia MP3 lub iPoda podłączonego do portu USB

w samochodzie, 

– skojarzonym telefonem komórkowym w celu przeglądania książki telefonicznej, wybierania kontaktów i oddzwaniania

pod ostatni numer. 

•  Nowe rozwiązania techniczne, opracowane we współpracy z fi rmą Magneti Marelli, spełniają wszystkie wymogi

bezpieczeństwa drogowego i umożliwiają dostosowanie do różnych modeli pojazdów.
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NOWE DUCATO
•  WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW.

Pracując przez cały dzień, chcesz mieć spokojną głowę. Dlatego Nowe Ducato daje coś więcej niż tylko niezbędne

bezpieczeństwo. Najważniejszą innowacją jest system Traction+, dostępny jako wyposażenie dodatkowe nowatorski układ 

kontroli trakcji, który oferuje maksymalną skuteczność działania w przypadku poślizgu kół lub jazdy w warunkach słabej 

przyczepności – np. po śliskiej, nierównej nawierzchni. Skuteczność hamowania zapewnia dwuobwodowy układ hamulcowy 

z przednimi i tylnymi hamulcami tarczowymi (samowentylujące przednie tarcze o średnicy od 280 do 300 mm). Ponadto 

czterokanałowy system ABS z EBD odpowiednio rozdziela siłę hamowania na poszczególne koła, jednocześnie zapobiegając

ich zablokowaniu, aby umożliwić pełną kontrolę nad pojazdem w każdych warunkach. Samopoziomujące zawieszenie 

zwiększa stabilność nadwozia niezależnie od warunków drogowych i rozmieszczenia ładunku. System ESP

koryguje tor jazdy w krytycznych sytuacjach, zwiększając bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach. System obejmuje 

również funkcje ASR, Hill Holder, HBA oraz LAC. Nadwozie Nowego Ducato zostało zaprojektowane w taki sposób,

aby jak najlepiej pochłaniać energię ewentualnych zderzeń. Wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantuje nieulegająca

odkształceniu struktura kabiny i system poduszek powietrznych, który obejmuje dwustopniową poduszkę powietrzną

kierowcy oraz 120-litrową, pełnowymiarową poduszkę chroniącą pasażerów z przodu. Jako wyposażenie dodatkowe 

dostępne są boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne chroniące pasażerów tylnych siedzeń.

Mówiąc krótko – tak wygląda wszechstronna ochrona.
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NOWE DUCATO

172 Tapicerka Crèpe
czerwono-czarna

175 Tapicerka welurowa
czerwono-czarna

 (opcja 728)

Kolory pastelowe

199 Czerwony Tiziano � �

249 Biały � �

455 Granatowy Imperiale � �

479 Niebieski Line � �

Kolory metalizowane (opcja 210)

453 Niebieski Lago � �

506 Golden White � �

600 Szary Botticelli � �

611 Szary Alluminio � �

632 Czarny � �

691 Szary Ferro � �

175 Tapicerka welurowa, czerwono-czarna 172 Tapicerka Crèpe, czerwono-czarna

• TAPICERKI I KOLORY NADWOZIA. 

• ZESTAWIENIE KOLORÓW NADWOZI I TAPICEREK.

• KOLORY PASTELOWE

• KOLORY METALIZOWANE

199 Czerwony Tiziano

455 Granatowy Imperiale 

453 Niebieski Lago 

611 Szary Alluminio

506 Golden White

632 Czarny

249 Biały

479 Niebieski Line 

600 Szary Botticelli

691 Szary Ferro

Prezentowane kolory lakierów mają wyłącznie charakter orientacyjny. Tradycyjna technologia druku nie pozwala na precyzyjne odwzorowanie kolorów nadwozia.
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