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GELIMITEERDE VERSIE
VAN PROFESSIONALS - 
VOOR PROFESSIONALS 

De Fiat DUCATO staat bekend om zijn 
robuustheid, hoge laadcapaciteit, lage til- 
drempel, efficiënte motorenrange en vrijwel 
oneindige in- en ombouwmogelijkheden. Die 
sterke producteigenschappen hebben we 
gecombineerd met een aantal nuttige opties 
in een zeer scherp voorstel. U bent daar-
mee als ondernemer verzekerd van hét visi-
tekaartje voor uw bedrijf: de gelimiteerde 
DUCATO PRO.

De Ducato PRO gesloten bestel is er in 4 ver-
sies van een L1H1 tot de L3H2 en GVW’s van 
3ton op de L1 en L2 en 3,3ton op de L3 zodat 
er voor bijna iedere professional een versie 
beschikbaar is.
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ROBUUST UITERLIJK

De Ducato Pro heeft een robuust voorkomen 
dankzij zijn uit drie delen opgebouwde voor-
bumper, zijn zwarte grill en koplampomlijs-
ting en de matgrijze grillomlijsting. Aan de 
zijkanten zijn zwarte stootstrips aangebracht 
om uw voertuig te beschermen.

EFFICIENTE EN DUURZAME KRACHTBRON

Ook over de motor is nagedacht. De Ducato 
PRO is uitgerust met de efficiente 2.3 liter 
Multijet2-motor met 120pk en 320Nm aan 
koppel. Dit koppel heeft u al vanaf 1400 toeren 
waardoor u gegarandeerd bent van optimaal 
rijgenot. De motor is standaard uitgerust met 
het EcoPack en heeft een geavanceerd SCR-
uitlaatsysteem, waardoor deze voldoet aan 
de strenge Euro 6d TEMP-emissienormen
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INTERIEUR

Naast het uiterlijk is het interieur net zo 
belangrijk voor de professional. Het is per 
slot van rekening je kantoor onderweg. De 
Ducato PRO heeft hiervoor een aantal opties 
die dit ondersteunen. 

De cabine biedt plaats aan 3 personen dank-
zij de tweezitsbijrijderbank. De bestuurders-
stoel is voorzien van een arm- en lendesteun 
om het comfort onderweg te verhogen. Om 
de zitplaatsen een luxe uitstraling te geven 
zijn deze voorzien van dichte gestoffeerde 
hoofdsteunen voorzien van het Ducato logo. 

De cabine is tevens voorzien van verschil-
lende opbergvakken zodat u al uw spullen 
netjes en geordend kan opbergen. Daarnaast 
is er ook een Multifunctionele tablet- en 
smartphonehouder aanwezig iets wat tegen-
woordig gewoon niet mag ontbreken. Om 
uw tablet of smartphone op te laden is er 
een extra USB-aansluiting aanwezig op het 
dashboard.

Om de afwerking van de cabine compleet te 
maken is deze uitgerust met een gestoffeerd 
tussenschot wat er luxe uitziet maar ook een 
geluidsisolerende werking heeft.
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INTERIEUR

Het dashboard van de Ducato is zo ontwor-
pen dat alles intuitief en binnen handbereik 
te bedienen is. De Ducato PRO voegt hier nog 
zilverkleurige accenten aan toe om het geheel 
een luxe uitstraling te geven.

Omdat we weten dat comfort onderweg ook 
belangrijk is is de Ducato PRO uitgerust met 
een volledig automatische airconditioning. U 
hoeft enkel de door u gewenste temperatuur 
in te stellen en het systeem doet de rest.
De elektrisch bedienbare ramen en de elek-
trisch verstelbare en verwarmbare spiegels 
mogen uiteraard ook niet ontbreken. 
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INTELLIGENT KARAKTER

De Ducato Pro is voorzien van het Uconnect™ 
5” touchscreen multimediasysteem. Dit 
systeem is voorzien van een geintegreerd 
navigatiesysteem, radio met DAB+, blue-
tooth handsfree, USB/AUX aansluiting en 
stuurwielbediening. 

De Ducato PRO beschikt ook over een achter-
uitrijcamera waarmee u moeiteloos en veilig 
achteruit kunt rijden of kan inparkeren. De 
camera wordt automatisch geactiveerd bij 
het inschakelen van de achteruitversnelling, 
waarna de zone achter het voertuig wordt 
weergegeven op het Uconnect™-scherm in 
het dashboard. De camera wordt ook auto-
matisch ingeschakeld bij het openen van de 
achterdeuren, zodat de bestuurder vanuit de 
cabine een oogje in het zeil kan houden bij 
laad- en loswerkzaamheden.
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EFFICIENTE ALLESKUNNER

De laadruimte van de Ducato PRO is ontwor-
pen om goederen zo gemakkelijk en efficiënt 
mogelijk te vervoeren. Zo lopen de achterdeu-
ren door tot aan het dak en kunnen ze stan-
daard tot 180° worden geopend en optioneel 
tot 270°. Dit draagt bij aan een onbelemmerde 
toegang tot de vierkant gevormde laadruimte. 
Door deze vorm kan de laadruimte maximaal 
worden benut. 
De lage laadvloer vergemakkelijkt het in- en 
uitladen van zware goederen.
Met de 6 sjorogen op de laadvloer kunt u al uw 
lading vastzetten om deze veilig te vervoeren.

De Ducato PRO is er in 4 laadvolumes: 
L1H1:  8m3

L2H1:  10m3

L2H2:  11,5m3

L3H2:  13m3

Mocht de laadruimte toch niet voldoende zijn 
dan heeft u met standaard trekhaak op de 
Ducato PRO altijd de mogelijkheid om een 
aanhanger aan te koppelen.  

De Ducato PRO laadruimte is ook om te bou-
wen naar dubbele cabine. Uw dealer kan u 
hier meer informatie over geven.  
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ELEKTRONISCHE 
STABILITEITSREGELING (ESC)
Dit systeem houdt het voertuig bestuurbaar 
in gevaarlijke situaties, zoals een plotselinge 
uitwijkmanoeuvre. Het bewaakt permanent een 
aantal kritische parameters, zoals zijdelingse 
acceleratie, rijsnelheid, grip en stuuruitslag. Wanneer 
uit berekeningen blijkt dat het voertuig een andere 
koers volgt dan bedoeld, grijpt het systeem in 
door het aandrijfkoppel te reduceren en de wielen 
afzonderlijk af te remmen, zodat de bestuurder het 
voertuig weer volledig onder controle kan krijgen.

ANTIBLOKKEERSYSTEEM (ABS)
Het antiblokkeersysteem voorkomt bij krachtig 
remmen het blokkeren of doorslippen van een of 
meer wielen, zodat het voertuig bestuurbaar blijft en 
onder alle omstandigheden en een zo kort mogelijke 
remweg is gegarandeerd. 

ELEKTRONISCHE REMKRACHTVERDELING 
(EBD)
Elektronische remkrachtverdeling (EBD) verdeelt 
de remkracht over de voor- en achterwielen om in 
alle rijsituaties van een stabiele remwerking te zijn 
verzekerd.

HYDRAULISCHE REMASSISTENTIE (HBA)
Hydraulische remassistentie is een functie van het 
ABS-systeem die op basis van de snelheid waarmee 
het rempedaal wordt ingetrapt signaleert wanneer 
de bestuurder een noodstop wil maken. In dat geval 
wordt automatisch de remdruk verhoogd, waardoor 
het voertuig met het maximale remvermogen tot 
stilstand wordt gebracht.

OVERHELBEVEILIGING (ERM)
Deze nieuwe functie van het ESC-systeem vermindert 
het risico dat het voertuig over de kop slaat bij een 
plotselinge manoeuvre met hoge snelheid. Bij lage 
snelheden gaat de functie het overhellen in bochten 
tegen.

HILL HOLDER
Deze functie houdt bij het omhoog wegrijden op 
een helling het voertuig nog even geremd, zodat 
de handrem niet hoeft te worden gebruikt om 
terugrollen te voorkomen. Kort na het wegrijden 
worden de remmen automatisch losgelaten.

LOAD ADAPTIVE CONTROL (LAC)
Dit in het ESC geïntegreerde systeem bewaakt 
tijdens het rijden voortdurend de beladingscondities 
van het voertuig, met name het totaalgewicht en 
het zwaartepunt. Op basis hiervan worden de 
drempelwaarden voor het ingrijpen van elektronische 
veiligheidssystemen als ABS, ASR, ESC en ERM 
zodanig aangepast dat deze functies zo effectief 
mogelijk werken.

CRUISE CONTROL 
MET SNELHEIDSBEGRENZER
Cruise control zorgt voor handhaving van een 
ingestelde kruissnelheid zonder het gaspedaal 
te hoeven bedienen. De snelheidsbegrenzer 
voorkomt overschrijding van een zelf in te stellen 
maximumsnelheid, wat niet alleen de veiligheid ten 
goede komt, maar ook het risico op snelheidsboetes 
vermindert. Door het gaspedaal volledig in te 
drukken, is het mogelijk de ingestelde limiet 
tijdelijk te overschrijden, bijvoorbeeld voor een 
inhaalmanoeuvre.

VOLWAARDIG RESERVEWIEL
De Ducato Pro is uitgerust met een volwaardig 
reservewiel waardoor u altijd uw weg weer kunt 
vervolgen.

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Lading, passagiers en ook uzelf moeten elke dag veilig op hun bestemming aankomen. Daarom is de 
Ducato PRO standaard uitgerust met geavanceerde rijassistentie- en veiligheidssystemen die gebruik 
maken van de nieuwste  technologie en slimme sensoren om u op de hoogte houden van alles wat er 
met het voertuig en in het verkeer om u heen gebeurt. 
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BLIND SPOT ASSIST
Dit systeem maakt gebruik van radarsensoren in de achterbumper om de dode 
hoek aan de zijkant van het voertuig en de zone direct achter het voertuig te 
bewaken. Wanneer in deze gebieden andere weggebruikers worden waargenomen, 
wordt de bestuurder hierop geattendeerd met een geluidssignaal en een oplichtend 
waarschuwingssymbool in de betreffende buitenspiegel.

REAR CROSS PATH DETECTION
Dit systeem waarschuwt de bestuurder voor van opzij naderend 
verkeer wanneer de achteruitversnelling is ingeschakeld. Dit 
verlaagt het risico op ongevallen bij bijvoorbeeld het achteruit 
wegrijden uit een oprit of een uitrit van een binnenplaats.
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STANDAARDUITRUSTING EN CONSUMENTENPRIJZEN DUCATO PRO

EXTERIEUR
• Halogeen koplamp met dubbele parabool, dagrijverlichting en 

zwarte koplampomlijsting
• Grijze grill
• Flankstootlijsten

INTERIEUR
• Verstelbaar stuurwiel
• Elektrisch bedienbare ramen (voorportieren)
• Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
• Verschillende opbergmogelijkheden en bekerhouders
• Multifunctioneel Tablet- en Smartphonehouder
• Tecno dashboard –aluminium kleuraccenten

STOELEN
• In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
• Middenarmsteun en lendesteun bestuurdersstoel
• Tweezits bijrijdersbank 
• Dichte hoofdsteunen met Ducato logo

SLEUTELS EN AFSTANDSBEDIENINGEN
• Centrale deurvergrendeling met afstandbediening

AUDIO & NAVIGATIE
• Radio U-Connect 5” touchscreen met DAB tuner incl. geintegreerde 

TomTom Navigatie met kaarten voor West-Europa, USB/Aux-in/
Bluetooth aansluiting en stuurwielbediening

• Extra USB-aansluiting

BESTURINGSONDERSTEUNING
• Cruise control en snelheidsbegrenzer
• Achteruitrijcamera
• Schakelindicator 

PORTIEREN EN LAADRUIMTE
• Zijschuifdeur rechts
• Twee symetrische achterdeuren
• 6 sjorogen op laadvloer
• Volledig tussenschot gestoffeerd zonder raam

VELGEN EN BANDEN
• 15 inch stalen velgen met lage rolweestand banden 215/70 R15
• Volwaardig reservewiel incl. ophangsysteem

AIRCONDITIONING
• Automatische airconditioning 

VEILIGHEID
• ESC Electronic Stability Control (met ABS, ASR, HBA en Hill Holder)
• Blindspot assist (BSA) & Rear cross path detection (RCD)
• Airbag bestuurder

TREKHAAK
• Vaste trekhaak 13-polig 

OVERIG
• Dubbel veerblad achter (optioneel op L1H1)
• Brandstoftank 90 liter + 19 liter AdBlue
• Ecopack: Start & Stop systeem, slimme dynamo (200A), 

elektronisch geregelde brandstof pomp en ECO-knop.

BESTELCODE UITVOERING CARROSSERIE WIELBASIS 
(MM) GVW (KG) MOTORTYPE VERMOGEN 

(KW/PK)

INCL BTW/
BPM (FISCALE 

WAARDE)**
BPM** INCL. BTW** NETTO CATALOGUS 

PRIJS EX BTW/BPM

TIJDELIJKE DUCATO PRO 
-VOORDEELPRIJS  

EX BTW/BPM
GESLOTEN BESTEL PRO*

 290.0L4.7.PR2

3.0T GESLOTEN BESTEL

L1H1 3000

3000 2.3 MJ Euro6D 
temp 88 / 120

€ 43.955 € 10.650 € 33.305 € 27.525 v.a. € 18.450,-

 290.1L4.7.PR2 L2H1 3450 € 45.860 € 11.102 € 34.757 € 28.725 v.a. € 19.250,-

 290.1G4.7.PR2 L2H2 3450 € 47.605 € 11.517 € 36.088 € 29.825 v.a. € 19.995,-

 290.6G4.7.PR2 3.3T GESLOTEN BESTEL L3H2 4035 3300 € 51.255 € 12.384 € 38.871 € 32.125 v.a. € 21.550,-

BESCHIKBARE OPTIES OP DUCATO PRO*

210 Metallic lak € 873 €207 €666 €550

077 Dubbel veerblad achter (L1H1) € 159 €38 €121 €100

619 270 graden achterdeuren €508 €121 €387 €320

* De Ducato Pro is een gelimiteerd actiemodel, vraag uw dealer naar de beschikbaarheid en actievoorwaarden.
**Voor de fiscale waarde worden de oorspronkelijke netto catalogus prijs, btw en bpm bedragen aangehouden
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model versie L1H1 3.0t L2H1 3.0t L2H2 3.0t L3H2 3.3t
Model versiecode 290.0L4.7 290.1L4.7 290.1G4.7 290.6G4.7
AFMETINGEN

Wielbasis (mm) 3000 3450 3450 4035
Maximale lengte (mm) 4963 5413 5413 5998
Maximale breedte (mm) 2050 2050 2050 2050
Spoorbreedte voor (mm) 1810 1810 1810 1810
Spoorbreedte achter (mm) 1790 1790 1790 1790
 H Maximale hoogte (ongeladen) (mm) 2254 2254 2524 2524
Overhang voor (mm) 948 948 948 948
Overhang achter (mm) 1015 1015 1015 1015
ACHTERDEUR

Breedte (mm) 1562 1562 1562 1562
Hoogte (mm) 1520 1520 1790 1790
ZIJDEUR 

Breedte (mm) 1075 1250 1250 1250
Hoogte (mm) 1485 1485 1755 1755
LAADRUIMTE

Laadvolume (m3) 8 10 12 13
Maximale lengte (mm) 2670 3120 3120 3705
Maximale breedte (mm) 1870 1870 1870 1870
Breedte tussen de wielkasten (mm) 1422 1422 1422 1422
Maximale hoogte (mm) 1662 1662 1932 1932
M Hoogte laaddrempel ongeladen (mm) 535 535 535 535
GEWICHTEN

GVW (kg) 3040 3040 3040 3340
Ledig gewicht* (kg) 1995 2035 2060 2110
Laadvermogen** (kg) 1045 1005 980 1230
Trekgewicht (kg) 2500
PRESTATIES EN BRANDSTOFVERBRUIK***

Motor 120 MultiJet2
Max. vermogen: kW (PK) tr/min 88 (120) / 3600 
Max. koppel: Nm (kgm) tr/min 320 / 1400
Maximun snelheid (km/h) 148 148 143 143
Verbruik WLTP (l/100 km) 8,4 8,5 9,0 9,1
Emissie CO2 WLTP (g/km) 221-222 223-224 236-237 239

*Ledig gewicht handgeschakelde versie met alle benodigde vloeistoffen, reservewiel, gereedschap en accessoires

**Ledig gewicht en laadvermogen kunnen afwijken naargelang de bestelde opties

***De waarde van CO2 en brandstofverbruik is bepaald op basis van de meet- / correlatiemethode met betrekking tot de WLTP-cyclus overeenkomstig met Verordening (EU) nr. 

2017/1152-1153. De waarden voor het CO2- en brandstofverbruik die volgens de geldende regelgeving zijn verkregen, worden aangegeven om de gegevens van het voertuig te 

kunnen vergelijken. Het is mogelijk dat de homologatiewaarden van CO2- en brandstofverbruik niet overeenkomen met de werkelijke waarden van CO2- en brandstofverbruik, 

die afhankelijk zijn van vele factoren die bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verband houden met de rijstijl, de route, het weer en de wegomstandigheden, de staat, het gebruik 

en de uitrusting van het voertuig. De aangegeven waarde van CO2- en brandstofverbruik heeft betrekking op de versies van de voertuig met de hoogste en laagste waarden. 

Deze waarden kunnen veranderen afhankelijk van de geselecteerde uitrusting en/of bandenmaat. De aangegeven waarden van CO2- en brandstofverbruik zijn niet definitief en 

kunnen als gevolg van veranderingen in de productiecyclus evolueren. Meer actuele waarden zullen beschikbaar zijn bij uw Fiat Professional dealer. De officiële waarden van 

het CO2- en brandstofverbruik van het door u gekochte voertuig vindt u terug in het kentekenregister via de website van de RDW.

Actie geldig zolang de voorraad strekt. De tijdelijke Ducato Pro-prijs is incl. opties, excl. btw/bpm, kosten rijklaar maken, 

verwijderingsbijdrage en leges. Het getoonde beeldmateriaal kan afwijken van het werkelijke product. Prijswijzigingen en 

typefouten voorbehouden. Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

BEZOEK NU DE DEALER VOOR EEN PROEFRIT OF GA NAAR  
FIATPROFESSIONAL.NL VOOR MEER INFORMATIE.
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FINANCIERINGEN EN LEASING

Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Fiat bedrijfswagen. Ook daarover hebben we nagedacht. Speciaal 
voor Fiat Professional heeft FCA Capital, de financieringsmaatschappij van FCA Nederland, producten op maat 
samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een financiering of een verzekering. U regelt het snel en eenvoudig 
bij uw dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op www.fiatprofessional.fcacapital.nl of 
informeer bij uw dealer.

FINANCIAL LEASE
Wilt u uw nieuwe bedrijfswagen op de balans hebben? Dan is Financial Lease de beste keuze voor u. Bij 
Financial Lease profiteert u van lage rentetarieven. U lost de lening af in een door u gekozen looptijd met vaste 
gelijkblijvende maandbedragen. U wordt direct economisch eigenaar en activeert uw bedrijfswagen op de balans. 
De aanschaf legt geen beslag op uw werkkapitaal en u kunt gebruik maken van fiscale afschrijving. 

FIAT BEDRIJFSWAGENVERZEKERING
Uw Fiat bedrijfswagen verzekert u via Fiat Professional Insurance1. De Fiat Bedrijfswagenverzekering biedt een 
goede dekking tegen een zeer scherpe premie. Profiteer onder meer van: tot drie jaar aanschafwaardegarantie, 
beperkt eigen risico en reparatie bij uw eigen vertrouwde Fiat Professional dealer met originele Fiat onderdelen.

Leasen vormt een praktisch alternatief voor het bezitten van voertuigen. Bij Leasys, de leasemaatschappij van 
FCA Nederland, bieden wij lease producten voor een breed scala aan gebruikers. Leasys ontwikkelt flexibele en 
efficiënte oplossingen, in alle vrijheid, naar uw wensen. Lees meer over ons lease aanbod op www.leasys.com.

OPERATIONAL LEASE
U wilt uw Fiat bedrijfswagen niet op de balans, maar u wilt alleen betalen voor het gebruik? Dan kunt u het best 
kiezen voor Operational Lease. Bij Operational Lease betaalt u een vast all-inclusief bedrag per maand voor 
het gebruik van uw Fiat bedrijfswagen. De investering, de administratie en het risico op waardevermindering 
besteedt u aan ons uit. Wel zo overzichtelijk!

1  Fiat Professional Insurance is een initiatief van Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V. en FCA Capital Nederland B.V. en wordt via de officiële 

Fiat Professional dealer aangeboden. Informeer bij uw Fiat Professional dealer naar de voorwaarden en een offerte op maat. 

  Op www.fiatprofessionalinsurance.nl vind u onze dienstenwijzer, productwijzer, de voorwaarden en andere relevante documenten.

ALLE 
ONDERSTEUNING
DIE U NODIG HEBT

STADS

De DUCATO is niet alleen maar een werk-
voertuig. Het is ook het voertuig dat u 
verbindt met het grote FIAT PROFESSIONAL-
netwerk dat uitgestrekt en efficiënt is en 
altijd in uw behoeften en vereisten voorziet.
Kort gezegd, door het kiezen voor de 
DUCATO klimt u aan boord van een wereld 
met een volledig scala aan dienstverlening. 
Omdat Fiat Professional weet dat het werk 
geen einde kent. 

ONDERHOUD
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MOPAR® VEHICLE PROTECTION

Mopar®  is het servicemerk van Fiat Chrysler Automobiles dat zich bezighoudt met de levering van originele 
onderdelen, accessoires en alle diensten die bedoeld zijn voor de zorg en het onderhoud van auto’s van FCA en 
de Chrysler Group LLC. MOPAR stelt de klant centraal en doet er alles aan om aan de behoeften van u als Fiat 
Professional klant te voldoen. Hiervoor hebben we diverse services beschikbaar.
 
KLANTENSERVICE
Heeft u informatie of hulp nodig? Zoekt u een erkend servicecentrum of dealerbedrijf? Wilt u een proefrit 
maken? Wilt u meer te weten komen over lopende acties? U kunt contact opnemen met de klantenservice via het 
universele gratis nummer 00 800 3428 0000. 

FABRIEKSGARANTIE
Bij de aankoop van uw nieuwe Fiat Professional Ducato is een garantie van 24 maanden inbegrepen die ingaat 
vanaf de registratiedatum en geen kilometerbeperking heeft. De garantie biedt dekking van het voertuig tegen 
materiaal- en fabricagefouten, die gratis zullen worden verholpen met behulp van originele of gereviseerde 
onderdelen. Tevens geldt een lakgarantie van 36 maanden en 96 maanden plaatwerkgarantie. 
Werkzaamheden onder garantie worden uitgevoerd door de Fiat Professional Servicecentra en omvatten:

Reparatie of vervanging van het defecte onderdeel;
Arbeid die nodig is voor de vervanging of reparatie;
Levering van verbruiksmaterialen die nodig zijn om de reparatie onder garantie uit te voeren.

Gedurende de fabrieksgarantieperiode bieden wij u kosteloos hulp bij pech onderweg.

Voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen we u naar de handleiding Garantie- en Diensten. Deze kunt u 
verkrijgen bij uw Fiat Professional dealer.

HOUD UW FIAT PROFESSIONAL IN TOPCONDITIE MET MOPAR® VEHICLE PROTECTION
Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door Fiat Professional goedgekeurde garantie, mobiliteits- en 
onderhoudsservices. U hebt daarbij verschillende keuzes voor dekking, looptijd en kilometerlimiet, zodat u een 
product kunt uitzoeken dat perfect aansluit op wat ú nodig hebt. U kunt erop vertrouwen dat alle werkzaamheden 
aan uw bedrijfsauto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij erkende Fiat Professional-
werkplaatsen, waar wordt gewerkt met de juiste gereedschappen en testapparatuur, en dat daarbij uitsluitend 
originele onderdelen worden gebruikt. Mopar® Vehicle Protection geeft u de zekerheid dat uw Fiat Professional 
de zorg en aandacht krijgt die hij verdient!

FIAT PROFESSIONAL EXTRA GARANTIE (MAXIMUM CARE)
EXTRA GARANTIE (MAXIMUM CARE) IS EEN SERVICE DIE U IN STAAT STELT DE FABRIEKSGARANTIE UIT TE 
BREIDEN TOT EN MET 5 JAAR, ZONDER EIGEN RISICO.
U KIEST ZELF DE GARANTIE DIE HET BESTE BIJ U PAST.
Met Maximum Care kunt u de fabrieksgarantie uitbreiden met:
• +1 jaar (120.000 km)
• +2 jaar (160.000 km)
• +3 jaar (200.000 km) 

Maximum Care kunt u, op ieder moment binnen de fabrieksgarantie periode, afsluiten bij uw officiële Fiat 
Professional Dealer / Servicevestiging. Sluit u de Maximum Care af binnen een periode van 6 maanden na 
registratie van uw Fiat Professional, dan geniet u een prijsvoordeel dat kan oplopen tot wel 30%. Maximum Care 
is 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar op voorwaarde dat uw Fiat Professional, volgens het door de 
fabrikant voorgeschreven onderhoud, wordt onderhouden.
Ga voor meer informatie en het afsluiten naar uw Fiat Professional Dealer / Servicevestiging.

PECHHULP (FIAT PRO PAS)
Wenst u ook de Pechhulp, na de fabrieksgarantie, te verlengen dan kunt u hiervoor een Fiat Pro Pas afsluiten. 
De Fiat Pro Pas kunt u, op ieder moment na het verstrijken van de fabrieksgarantie periode, afsluiten bij uw 
officiële Fiat Professional Dealer / Servicevestiging. Deze Fiat Pro Pas geeft een Pechhulp dekking voor Europa. 
Daarnaast geniet u van een financieel voordeel bij uitvoering van de APK.
Ga voor meer informatie en het afsluiten naar uw Fiat Professional Dealer / Servicevestiging.

EASY CARE – VOORAF DUIDELIJKHEID OVER UW ONDERHOUDSKOSTEN
Met Easy Care koopt u het reguliere onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt daarbij kiezen uit verschillende 
opties voor het kilometrage en de looptijd. Easy Care biedt u daarbij een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte 
van de som van de losse onderhoudsmomenten en geeft u de garantie dat uw auto door specialisten 
wordt onderhouden. Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van originele onderdelen, waardoor uw auto 
gegarandeerd in topvorm blijft. Met Easy Care bent u dus verzekerd van zorgeloos rijden zonder later met hoge 
onderhoudskosten te worden geconfronteerd. Wij de zorgen, u geen vervelende verrassingen achteraf. Easy! 
Voor meer informatie en de tarieven helpt uw Fiat Professional-dealer u graag verder.



w w w. f i a t p r o f e s s i o n a l . n l

FCA behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit 
productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties 

verwijzen wij naar onze meest recente prijslijst. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen. Fiat Professional Marketing 210057 


