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MODELL VERSION  MOTOR RÄCKVIDD 
( Blandad körning WLTP )

FÖRBRUKNING 
( Förbruk,blandad körning, 

kWh/100km,WLTP * ) 

FORDONSSKATT/ÅR REK.CA PRIS
( exkl moms )

KAMPANJPRIS 
( Se villkor ) 

E-Doblò   Skåp L2 Launch Edition Elmotor,50 kWh,136 hk Upp till 280 km 19,6-19-9 360 kr 399.900 kr 367 900 kr 

E-Doblò Skåp L1 Plus Elmotor, 50 kWh,136 hk Upp till 280 km 19,6-19-9 360 kr 404 900 kr 389 900 kr 

E-Doblò  Skåp L2 Plus Elmotor, 50 kWh,136 hk Upp till 280 km 19,6-19-9 360 kr 414 900 kr 399 900 kr 

REK.CA PRISER

Villkor:Vänligen observera att viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat Professional-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt 
är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader men exklusive moms .Denna prislista gäller från 8 november 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Fiat Professional Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas alltid att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera beställningar enbart på 
rådande marknadsföringsbilder, utrustning och priser. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB. Kampanjpris gäller t.o.m 31 december 2022



SKÅP - STANDARDUTRUSTNING  

Exempel på standardutrutsning : Ersätter / utöver Launch Edition  :

LAUNCH EDITION PLUS 

Vindrutevärme

Magic Cargo-system 

Magic Mirror  (sensorer fram o bak med  5" display i backspegel med surround rear vision)

Extra skjutdörr vänster sida

16" stålfälgar

Automatisk klimatanläggning

Nödladdare 1-fas, 8A

11KW 3-fas ombordsladdare

Läderklädd ratt

7" Färgdisplay med navigation, DAB, BT, USB

Sätesvärme första rad

Airbag , första rad fram och sidorna

Passagerarsäte med 4-vägs justering samt justerbart nackskydd

Förarsäte med 6-vägs justering samt armstöd

Fönsterhissar fram

Elektriskt infällbara & justerbara sidospeglar med avfuktningsfunktion

Visibility pack (regn- & skymningssensor)

Dimljus

Parkeringssensorer bak med backkamera

Däckreparationskit

Elektrisk parkeringsbroms

ESC, ASR, Hill assist

ABS+nödbromsassist

Indirekt TPMS system

Hastighetsbegränsare, farthållare)

Villkor:Vänligen observera att viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat Professional-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt 
är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader men exklusive moms .Denna prislista gäller från 8 november 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Fiat Professional Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas alltid att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera beställningar enbart på 
rådande marknadsföringsbilder, utrustning och priser. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB. Kampanjpris gäller t.o.m 31 december 2022



L1 L2 
EXTERIÖRA MÅTT (mm)

Längd 4403 4753

Bredd (utan backspeglar) 1848 1848

Höjd 1796 - 1860 11796 - 1860

Hjulbas 2785 2975

Överhäng (främre/bakre) 892 / 726 892 / 886

Spårvidd (främre/bakre) 1553 – 1563 / 1568 - 1577 1553 – 1563 / 1568 - 1577

LASTUTRYMME (mm)

Längd 1817 / 3090 ** 2167 / 3440 **

Max Bredd utan / med 1 / med 2 skjutbara sidodörrar 1733 / 1630 / 1527 1628 / 1258

Höjd min 1200 max 1270 min 1200 max 1270

Bakdörrar: bredd / höjd 1241 / 1196 1241 / 1196

Volym (m3) 3,3 / 3,8 ** 3,9 / 4,4 **

ELMOTOR 

Typ Synchronous Permanent Magnet

Maxeffekt (kW)/rpm 100

Max vridmoment (Nm) 260

Maxhastighet (km/h) 130

Acceleration 0-100km/h (s) 11,2 

Räckvidd , blandad körning (WLTP) Upp till 280 km 

ELFÖRBRUKNING - blandad körning,WLTP (l/100 km)

50 kW, 136 hk 19,6 – 19,9 

TEKNISK SPECIFIKATION - SKÅP

VIKTER med 2 säten fram med 3 säten fram (Magic Cargo) med 2 säten fram med 3 säten fram (Magic Cargo)

Totalvikt (kg) 2390 2410 2385 2400

Dragvikt (kg) 750 750

Lastvikt (kg) 800 753

Villkor:Vänligen observera att viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat Professional-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt 
är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader men exklusive moms .Denna prislista gäller från 8 november 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Fiat Professional Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas alltid att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera beställningar enbart på 
rådande marknadsföringsbilder, utrustning och priser. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB. Kampanjpris gäller t.o.m 31 december 2022



FÄRGER

MÖRK GRÅ METALLIC (113) SVART, METALLIC (632)

VIT, SOLID (549) SILVER METALLIC (691)

Villkor:Vänligen observera att viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat Professional-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt 
är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader men exklusive moms .Denna prislista gäller från 8 november 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Fiat Professional Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas alltid att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera beställningar enbart på 
rådande marknadsföringsbilder, utrustning och priser. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB. Kampanjpris gäller t.o.m 31 december 2022



Villkor:Vänligen observera att viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat Professional-återförsäljare.Alla nybilspriser i denna prisöversikt 
är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader men exklusive moms .Denna prislista gäller från 8 november 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara extrautrustade. Fiat Professional Sverige förbehåller sig rätten att ändra 
priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Kunder uppmanas alltid att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera beställningar enbart på 
rådande marknadsföringsbilder, utrustning och priser. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB. Kampanjpris gäller t.o.m 31 december 2022


