PRISÖVERSIKT MY22
GILTIG FR.O.M.1 OKTOBER 2022 OCH ENDAST LAGERBILAR

REK.CA PRISER

MODELL

VERSION

MOTOR

RÄCKVIDD

FÖRBRUKNING

( Blandad körning WLTP )

( förbruk,blandad körning,

FORDONSSKATT/ÅR

REK.CA PRIS

KAMPANJPRIS

( exkl moms )

( Se villkor )

kWh/100km,WLTP * )

E-Scudo

Chassi L2 Basic

Elmotor,50 kWh,136 hk

230 km

25,7

360 kr

459 900 kr

424 900 kr

E-Scudo

Skåp L2 Basic

Elmotor, 75 kWh,136 hk

330 km

25,7

360 kr

484 900 kr

449 900 kr

E-Scudo

Skåp L2 Nordic

Elmotor, 75 kWh,136 hk

330 km

25,7

360 kr

499 900 kr

464 900 kr

E-Scudo

Skåp L3 Basic

Elmotor, 75 kWh,136 hk

330 km

25,7

360 kr

499 900 kr

464 900 kr

E-Scudo

Skåp L3 Nordic

Elmotor, 75 kWh,136 hk

330 km

25,7

360 kr

514 900 kr

479 900 kr

MODELL

VERSION

FÖRBRUKNING

FORDONSSKATT/ÅR

MOTOR

VÄXELLÅDA

( förbruk,blandad körning,

REK.CA PRIS

KAMPANJPRIS

( fr år 1 – 3 )

( exkl moms )

( Se villkor )

l /100km, WLTP * )

Scudo

Skåp L2 Basic

Diesel,2,0 MultiJet,145 hk

Automat, 8-stegad

6,9 - 8,0

15 071 – 18 564 kr

344 900 kr

329 900 kr

Scudo

Skåp L3 Basic

Diesel,2,0 MultiJet,145 hk

Manuell, 6-växlad

6,9 - 7,9

15 799 – 19 728 kr

354 900 kr

339 900 kr

Scudo

Skåp L3 Basic

Diesel,2,0 MultiJet,145 hk

Automat, 8-stegad

6,9 - 8,0

15 799 – 20 019 kr

364 900 kr

349 900 kr

Scudo

Crew Cab L3 Basic

Diesel,2,0 MultiJet,180 hk

Automat, 8-stegad

6,8 - 7,9

15 508 – 19 582 kr

399 900 kr

384 900 kr

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

SKÅP / CREWCAB - STANDARDUTRUSTNING

BASIC

NORDIC

Exempel på standardutrutsning :

Ersätter / utöver Basic :

16" stålfälgar 215/65R16

7" touchskärm med nav, DAB, BT, AC/AA

2st fjärrnycklar, ej keyless

Premium läderratt och växelspak

Auto AC

Stötfångare fram i bilens kulör

Starthjälp i backe

Parkeringssensorer bak med backkamera (kan behöva installeras hos ÅF)

Trötthetsvarnare
Webasto med fjärrkontroll
Monokrom radiodisplay med DAB, Bluetooth, USB
Manuell parkeringsbroms
TPMS
Farthållare & fartbegränsare
Höjdjusterbar förarsäte med armstöd
Däckreparationskit

Förberedd för dragkroksinstallation
Krockkuddar förare och passagerare fram
Sidokrockkuddar förare och passagerare första raden
Skjutdörr högra sida
Förstärkt batteri & generator
Sidobackspeglar med avfuktningsfunktion
Svartvit LCD förardisplay
Halogenstrålkastare & varselljus
Moduwork passagerarsäte fram (ej Crew cab)

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

TEKNISK SPECIFIKATION - SKÅP

L2
EXTERIÖRA MÅTT (mm)
Längd
Bredd (utan backspeglar)
Höjd
Hjulbas
Överhäng (främre/bakre)
Spårvidd (främre/bakre)

50 kW,

LASTUTRYMME (mm)
Längd
Max Bredd / bredd mellan hjulhus
Höjd
Lasttröskelhöjd
Bakdörrar: bredd / höjd
Sidodörrar: bredd / höjd
Volym (m3)

L3
75 kW

4959
1920
1881
3275
881/803
1630/1618

75 kW
5309
1920
1935
3275
881/1153
1630/1618

2512 – 3674 **
1628 / 1258
1397
544
1282 / 1220
935 - 1241
5,3 – 5,8 **

2862 – 4026 **
1628 / 1258
1397
600
1282 / 1220
935 - 1241
6,1 – 6,6 **

ELMOTOR
Typ
Maxeffekt (kW)/rpm
Max vridmoment (Nm)
Maxhastighet (km/h)
Acceleration 0-100km/h (s)
Räckvidd , blandad körning (WLTP)

Synchronous Permanent Magnet

100
260
130
Upp till 330
10,8
upp till 231 km

ELFÖRBRUKNING - blandad körning,WLTP (l/100 km)
50 kW, 136 hk
75 kW, 136 hk

upp till 330 km

L2

L3

25,0 – 26,2
26,5 – 27,2

25,2 – 26,3
26,7 – 27,3

L2

VIKTER
Totalvikt (kg)
Tjänstevikt (kg)
Dragvikt (kg)
Max.Lastvikt inkl förare (kg)

upp till 330 km

3875
1949

L3
4100
2100

4055
2128
1000

926

1151

927

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

CHASSI - STANDARDUTRUSTNING

BASIC
Exempel på standardutrutsning :

16" stålfälgar 215/65R16
2st fjärrnycklar, ej keyless
Auto AC

Starthjälp i backe
Trötthetsvarnare
Monokrom radiodisplay med DAB, Bluetooth, USB
Manuell parkeringsbroms
TPMS
Farthållare & fartbegränsare
Höjdjusterbar förarsäte med armstöd
Däckreparationskit
Förberedd för dragkroksinstallation

Krockkuddar förare och passagerare fram
Sidokrockkuddar förare och passagerare första raden
Skjutdörr högra sida
Sidobackspeglar med avfuktningsfunktion
Svartvit LCD förardisplay
Halogenstrålkastare & varselljus
Moduwork passagerarsäte fram (ej Crew cab)

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

SKÅP / CREWCAB - STANDARDUTRUSTNING

BASIC

NORDIC

Exempel på standardutrutsning :

Ersätter / utöver Basic :

16" stålfälgar 215/65R16

Autoklimat

2st fjärrnyckel, ej keyless

7" touchskärm med nav, DAB, Bluetooth, AC/AA

Manuell AC

Premium läderratt och växelspak

Starthjälp i backe

Stötfångare fram i bilens kulör

Trötthetsvarnare

Dragkrok, 13 pin

Webasto med fjärrkontroll

Parkeringssensorer bak med backkamera (kan behöva installeras hos ÅF)

Monokrom radiodisplay med DAB, Bluetooth, USB
Manuell parkeringsbroms
TPMS
Farthållare & fartbegränsare
Höjdjusterbar förarsäte med armstöd
3 säten på första ra

Däckreparationskit
Förberedd för dragkroksinstallation
Krockkuddar förare och passagerare fram
Sidokrockkuddar förare och passagerare första raden
Skjutdörr högersida
Förstärkt batteri & generator
Sidobackspeglar med avfuktningsfunktion
Svartvit LCD förardisplay
Halogenstrålkastare & varselljus

Moduwork passagerarsäte fram (ej Crew cab)
Ökad lastförmåga (ej L2)

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

TEKNISK SPECIFIKATION - SKÅP

L2

L3

EXTERIÖRA MÅTT (mm)
Längd
Bredd (utan backspeglar)
Höjd
Hjulbas
Överhäng (främre/bakre)
Spårvidd (främre/bakre)

4959
1920
1881
3275
881/803
1630/1618

5309
1920
1935
3275
881/1153
1630/1618

LASTUTRYMME (mm)
Längd
Max Bredd / bredd mellan hjulhus
Höjd
Lasttröskelhöjd
Bakdörrar: bredd / höjd
Sidodörrar: bredd / höjd
Volym (m3)

1587
1628 / 1258
1397
544
1282 / 1220
935 - 1241
3,4

1937
1628 / 1258
1397
600
1282 / 1220
935 - 1241
4

MOTOR OCH VIKTER
2.0 M-Jet,145 hk
Automat, 8-stegad
Bränsle
Tjänstevikt
Max.Lastvikt
Totalvikt
Cylindervolym
Motoreffekt (kw/hk)
Max.Vridmoment (nm)
Miljöklass

2.0 M-Jet,145 hk
Manuell, 6-växlad

2.0 M-Jet,180 hk
Automat, 8-stegad

Diesel

1762
1033
2795
1997
106 (145)
370

1708
1102
2795
1997
106 (145)
340

1777
1013
2790
1997
130 (177)
400

E6D -FMC

FÖRBRUKNING - bränsleförbrukning blandad körning,WLTP (l/100 km)
2.0 M-Jet 145 hk, Automat, 8-stegad
2.0 M-Jet,145 hk, Manuell, 6-växlad
2.0 M-Jet,180 hk, Automat, 8-stegad

6,9 - 8,0
6,7 – 7,6
6,8 – 7,8

6,9 - 8,0
6,9 – 7,9
6,8 – 7,8

181- 209
176 -200
179 - 206

1081 - 209
180 - 207
179 - 206

CO2 UTSLÄPP – blandad körning ,WLTP (g/km)
2.0 M-Jet 145 hk, Automat, 8-stegad
2.0 M-Jet,145 hk, Manuell, 6-växlad
2.0 M-Jet,180 hk, Automat, 8-stegad
** med Magic Cargo System genomlastningslucka

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

TEKNISK SPECIFIKATION – CREW CAB

EXTERIÖRA MÅTT (mm)
Längd
Bredd (utan backspeglar)
Höjd
Hjulbas
Överhäng (främre/bakre)
Spårvidd (främre/bakre)
LASTUTRYMME (mm)
Längd
Max Bredd / bredd mellan hjulhus
Höjd
Lasttröskelhöjd
Bakdörrar: bredd / höjd
Sidodörrar: bredd / höjd
Volym (m3)

L2

L3

4959
1920
1881
3275
881/803
1630/1618

5309
1920
1935
3275
881/1153
1630/1618

2512 – 3674 **
1628 / 1258
1397
544
1282 / 1220
935 - 1241
3,2

2862 – 4026 **
1628 / 1258
1397
600
1282 / 1220
935 - 1241
6,1 – 6,8 **
4

MOTOR OCH VIKTER
2.0 M-Jet,180 hk
Automat, 8-stegad
Bränsle
Tjänstevikt
Max.Lastvikt
Totalvikt
Cylindervolym
Motoreffekt (kw/hk)
Max.Vridmoment (nm)
Miljöklass

Diesel

1840
990
2830
1997
130 (177)
400
E6D -FMC

FÖRBRUKNING - bränsleförbrukning blandad körning,WLTP (l/100 km)
2.0 M-Jet 145 hk, Automat, 8-stegad

6,9 - 8,0

6,9 - 8,0

181- 209

1081 - 209

CO2 UTSLÄPP – blandad körning ,WLTP (g/km)
2.0 M-Jet 145 hk, Automat, 8-stegad

** med Magic Cargo System genomlastningslucka

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

FÄRGER

VIT, SOLID (549) 0 KR

SILVER METALLIC (113) 7.000 KR

MÖRK GRÅ METALLIC (691) 7.000 KR

SVART, METALLIC (632) 7.000 KR

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

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 och eventuell klimtabonus.Denna prislista gäller från 1 oktober 2022 och endast lagerbilar. Med reservation för slutförsäljning. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan
vara extrautrustade. 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

