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Nabídka předváděcích a ojetých vozů
Ceny zahrnují registraci vozidla v ČR a předání zákazníkovi v sídle prodávajícího (Jablonec n.N.). Dopravu na místo určení v ČR zajistíme za 15,- Kč/km.

0901 Fiat 500 Ellenator 1.2

Barva: světle zelená 166 LATTEMENTO
Interiér: textil šedo černý, bílé pruhy #, volant a 
doplňky v barvě slonové kosti
Rok výroby: 2018
Stav km: 12.000

Pevná panoramatická střecha, hlavní 
projektorové světlomety, LED denní svícení, 
mlhové světlomety, přední kola z lehkých slitin 
15“, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
parkovací senzory vzadu

495.000,- Kč      
vč. DPH

Možnost odpočtu

Skladem v ČR

0902
Grevenbroich

Fiat 500 Ellenator 1.2

Barva: červená 111 PASSIONE
Interiér: kůže-textil černý/slonová kost, pruhy X, 
volant a doplňky šedo černé, sportovní sedadla
Rok výroby: 2018
Stav km: 26.000

Hlavní projektorové světlomety, LED denní 
svícení, mlhové světlomety, přední kola z 
lehkých slitin 15“ černé sport, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, parkovací senzory 
vzadu, externí dekor matně šedý titan, 
sportovní volant, infotainment 7“

475.000,- Kč
vč. DPH

4 týdny

0903
Magdeburg

Fiat 500 Ellenator 1.2

Barva: bílá 268 GELATO
Interiér: kůže-textil černý, pruhy bronz 120, 
volant a doplňky černé
Rok výroby: 2019
Stav km: 5.000

Pevná panoramatická střecha, hlavní 
projektorové světlomety, LED denní svícení, 
mlhové světlomety, přední kola z lehkých slitin 
16“ 120, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
parkovací senzory vzadu, tempomat, 
automatická klimatizace, digitální přístroj. štít, 
infotainment 7“, zrcadlení telefonu, navigace, 
dešťový senzor

525.000,- Kč
vč. DPH

10 týdnů

Foto Popis Příplatková výbava Cena Dostupnost
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0904
Weinböhla

Fiat 500 Ellenator 1.2

Barva: oranžová 678 SICILIA
Interiér: textil bílo šedý ANIV, volant a doplňky v 
barvě slonové kosti
Rok výroby: 2018
Stav km: 11.000

Pevná panoramatická střecha, hlavní 
projektorové světlomety, LED denní svícení, 
přední kola z lehkých slitin 16“ vint, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, parkovací senzory 
vzadu, externí dekor chrom, automatická 
klimatizace, digitální přístroj. štít, infotainment 
7“, zrcadlení telefonu, navigace

515.000,- Kč      
vč. DPH

Možnost odpočtu

4 týdny

0905
Greiz

Fiat 500 Ellenator 1.0 HYBRID

Barva: šedá 735 CARRARA
Interiér: textil šedo černý, bílé pruhy #, volant a 
doplňky šedo černé
Rok výroby: 2021
Stav km: 100, záruka 1,5r

Pevná panoramatická střecha, hlavní 
projektorové světlomety, LED denní svícení, 
mlhové světlomety, přední kola z lehkých slitin 
15“, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
parkovací senzory vzadu, infotainment 7“, 
zrcadlení telefonu, dešťový senzor

595.000,- Kč
vč. DPH

Možnost odpočtu

4 týdny

0906
Dojáček

Fiat 500 Ellenator 1.0 HYBRID

Barva: černá metalická 876 VESUVIO
Interiér: textil šedo černý, volant a doplňky barvě 
slonové kosti
Rok výroby: 2021
Stav km: 100, plná záruka

Pevná panoramatická střecha, hlavní 
projektorové světlomety, LED denní svícení, 
mlhové světlomety, přední kola z lehkých slitin 
15“, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
parkovací senzory vzadu, automatická 
klimatizace, infotainment 7“, zrcadlení telefonu

575.000,- Kč
vč. DPH

Možnost odpočtu

8 týdnů

0907
Mnichov

Fiat 500 Ellenator 1.2

Barva: bílá 268 GELATO
Interiér: kůže-textil černý/slonová kost, pruhy X, 
volant a doplňky šedo černé, sportovní sedadla
Rok výroby: 2018
Stav km: 100

Hlavní projektorové světlomety, LED denní 
svícení, mlhové světlomety, přední kola z 
lehkých slitin 16“ sport, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, parkovací senzory vzadu, 
tempomat, automatická klimatizace, digitální 
přístroj. štít, infotainment 7“, zrcadlení telefonu, 
navigace, dešťový senzor

525.000,- Kč
vč. DPH

8 týdnů

Foto Popis Příplatková výbava Cena Dostupnost
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0908
Gütersloh

Fiat 500 Ellenator 1.2

Barva: modrá metalická 425 ITALIA
Interiér: kůže-textil černý, volant a doplňky šedo 
černé, sportovní sedadla
Rok výroby: 2020
Stav km: 100, záruka 1r

Hlavní projektorové světlomety, LED denní 
svícení, přední kola z lehkých slitin 15“ šedá, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, parkovací 
senzory vzadu, externí dekor chrom, 
automatická klimatizace, infotainment 7“, 
zrcadlení telefonu, dešťový senzor

545.000,- Kč      
vč. DPH

Možnost odpočtu

10 týdnů

0909
Düren

Fiat 500 Ellenator 1.0 HYBRID

Barva: bílá 268 GELATO
Interiér: kůže-textil černý/slonová kost, pruhy,
volant a doplňky šedo černé, sportovní sedadla
Rok výroby: 2020
Stav km: 100, záruka 1r

Pevná panoramatická střecha, hlavní 
projektorové světlomety, LED denní svícení, 
mlhové světlomety, přední kola z lehkých slitin 
16“ sport, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
parkovací senzory vzadu, externí dekor matně 
šedý titan, sportovní volant, automatická 
klimatizace, digitální přístrojový štít, 
infotainment 7“, zrcadlení telefonu, navigace, 
dešťový senzor

575.000,- Kč
vč. DPH

Možnost odpočtu

10 týdnů

Foto Popis Příplatková výbava Cena Dostupnost

Ceny zahrnují registraci vozidla v ČR a předání zákazníkovi v sídle prodávajícího (Jablonec n.N.). Dopravu na místo určení v ČR zajistíme za 15,- Kč/km.
Vyobrazení vozidla je pouze informativní, závisí na přesné výbavě a nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Dostupnost a termíny dodání jsou 
orientační, v případě zájmu si prosím ověřte aktuálnost nabídky. Prodejce si vyhrazuje právo na změny.

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského 
zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy. 

www.ellenator.cz | ellenator@ellenator.cz | 772 777 444 
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Výhody vozu Fiat 500 Ellenator

narozdíl od tzv. mopedaut, se jedná o plnohodnotný 4 místný vůz s evropskou homologací, úspěšnými 
nárazovými zkouškami EuroNCAP, vyráběný v automobilové kvalitě podle automobilových norem. Rozdíly jsou 
patrné na první pohled:

+ bezpečnost v sérii 7 airbagů, předepínače bezpečnostních pásů, ABS, ESP, automobilové brzdy, 
samonosná ocelová karoserie s deformačními prvky, nárazové zkoušky *** EuroNCAP, 
kvalitní světlomety, kontrola tlaku pneumatik, ovládací prvky na volantu, bluetooth 
handsfree a hlavně díky dostatečnému výkonu Ellenator není brzdou v provozu

+ ovladatelnost samozřejmostí jsou posilovače řízení a brzd, seřiditelný volant i sedadlo pro správný posaz 
za volantem a dobrý výhled z vozidla, parkovací senzory

+ komfort kvalita interiéru a zpracování - kůže, měkké plasty, pohodlná sedadla, v kabině není hluk 
jako v mopedautech, samozřejmostí je klimatizace, ovládání v elektrice atd.

+ užitná hodnota je čtyřmístný, má zavazadlový prostor, uveze 300 kg, jede 90 km/h, v některých městech 
parkuje zdarma, může na dálnici (bez dálniční známky) a lze ho tedy využít i jako 
plnohodnotné druhé auto do rodiny
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Technická specifikace

Vozidlo: Fiat 500 Ellenator
Kategorie: L5e-A, čtyřmístné motorové tříkolové vozidlo
Motorizace: hybridní benzínový zážehový 3-válcový motor, objem 0.999 ccm, výkon 15 kW
Převodovka: 6 stupňová manuální

Standardní výbava nového vozu:
7 airbagů (2 čelní, 2 boční, 2 hlavové, kolenní airbag řidiče), ABS, ESP, ASR, MSR, HBA + Hill Holder (asistent 
rozjezdu do kopce), Elektricky ovládaná přední okna, Elektricky ovládaná zpětná zrcátka, Centrální zamykání s 
dálkovým ovládáním, Kontrola tlaku v pneumatikách, LED denní světlomety, Parkovací senzory vzadu, 
Infotainment se 7“ barevným dotykovým displejem, Bluetooth, handsfree, ovládáním hlasem nebo tlačítky na 
volantu, AUX, USB, DAB a zrcadlením telefonu Apple CarPlay a AndroidAuto, Výškově stavitelný volant, Výškově 
stavitelné sedadlo řidiče, Koberečky, Povinná výbava, Sada na opravu pneumatik

Možnosti příplatkové výbavy:
navigace, tempomat, deštový senzor, kožený interiér, panoramatická střecha, xenonové světlomety, mlhové 
světlomety, automatická klimatizace, digitální přístrojový štít, audiosystém Beats audio

Poznámka:  starší vozidla jsou vybavena 4-válcovým motorem o objemu 1.242 ccm a 5 stupňovou převodovkou, halogenovým denním svícením a 
rádiem s diplejem 5“ bez zrcadlení telefonu
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