


Daar gaat de nieuwe Panda!
DE Fiat Panda is nu comfortabeler dan ooit. Let u maar eens op de verbeterde geluidsisolatie.

Of op de verbeterde wielophanging. En wat dacht u van luxe snufjes als extra royale armsteunen

en bekleding op de portieren? Kijk, dat is nu weer typisch Fiat, om die praktische Panda nog fraaier

en luxer aan te kleden.

Verder is de Panda nog steeds één brok temperament op wielen. Compact van buiten, dus ideaal

in het drukke stadsverkeer. En ruim van binnen, zodat u verrassend veel mee kunt nemen.

Ideaal voor woon-werkverkeer en vrije tijd.

En met zijn schone, zuinige motoren is de nieuwe Panda ook nog eens een

verantwoorde keus. Uitgerust met driewegkatalysator en elektronische injectie

voldoet- ie aan de strengste milieu-eisen. In het dagelijks gebruik ervaart u

bovendien de gemakken van de moderne F1RE motoren.

De Panda schakelt soepel, is pittig en bovenal buitengewoon

betrouwbaar. Dus kijk snel verder naar al die verschillende uir-

voeringen van de nieuwe Panda. Wedden dat er ook

een voor u bij zit)





Voor iedereen is er een Panda.
DE nieuwe Panda is er in maar liefst 3 verschillende versies. Wij noemen de Panda 1000 L i.e.,

de Panda 1000 CLX i.e. en de Panda 1100 CLX Selecra r.e. Elke versie is leverbaar

met diverse extra's. Even iets meer over de transmissie van dc nicuwe Panda.

Ten eerste is daar de vijfversnellingsbak. Of de automatische ECVT transmissie. Deze Elck-

tronische Continu Variabele Transmissie garandeert super comfortabel rijplezier.

1. Het interieur van de Panda IS voorzien
van verstelbare voorstoelen met neer-
klapbare rugleuning en hoofdsteunen.
De stoelen kunnen in hun geheel
naar voren geklapt worden, waardoor
de toegang tot de achterbank royaler
wordt.

3. Op aanvraag IS een dubbel open dak
verkrijgbaar.

4. De Panda Selecta IS voorzien van de in-
novatieve ECYT automatische
transmissie, met continu vanabele over-
brengingsverhoudingen, voor pittiger rij-
den en meer rijplezier, vooral in de stad.

5. Het liokerdecrpaneelrs uitgerust met
royaal kaartenvak.2. Het dashboard van de Panda onder-

scheidt zich door zijn originele 'buidel'-
vorm, met inbouwruimte voor de
autoradio; de bedieningsschakelaars
ZIJn voorzien van verlichte symbolen.
(met op L).

6. Royale bagageruimte met hoedenplank
die is voorzien van twee handige afleg-
vakken. De achterbank kan worden
neergeklapt.







Panda 1000 LlCLX i.e. kat.

Motor 999 cm', 45 DIN/pk.

SPI elektronische injectie,

3-wegkatalysator met Lambda sonde.

Topsnelheid 140 km/u.

Panda 1100 CLX Selecta i.e.

Motor 1108 cm', 50 DIN/pk.

SPI elekt tonische injectie,

3-wegkatalysator met Lambda sonde.

Automatische ECYT transmissie

met continu variabele overbrengings-

verhoudingen.

Topsnelheid 140 km/u.



Technische gegevens.
1000 LjCLXji.e. Selecta i.e

Motor
4·cili ndermotorj dwarsgeplaatstjbenzinemotor

met elektronische injectie en driewegkatalysator
Type

Boring x slag 70 x 64,9 70x 72
Cilinderinhoud 999 1108
Compressieverhouding 9,6: 19,0: 1
Max. vermogen (kWjpk/tpm) 33/45/5250 37/50/5250
Max. koppel (Nm/tpm) 74/3250 84/3000
Aantal versnellingen EVCT5

Remmen· wielophanging
Rembekrachtiging ja ja

schijven voor/trommels achterSoort
Ophanging vóór onafh.onafh.
Ophanging achter onafh.onafh.

Afmetingen' gewichten
Lengte/breedte/hoogte (m) 3,41/1,49/1,423,41/1,49/1,42
Bagageruimte (drnê) 272/1088 272/1088
Rijklaargewicht 724702
Tankinhoud (I) 40 40

135 SR 13 (155/65 SR 13 op S) 135 SR 13Bandenmaat
9,45Draaicirkel 9,45

Prestaties
Topsnelheid (km/u) 140140
Acceleratie 0·100 km/u (sec) 17,516,0

Verbruik volgens ECE norm
bij 90 km/u 1/100 km 5,04,9
bij 120 km/u 1/100 km 7,37
stadsverkeer 1/100 km 7,76,7

Uitrustingsdetails Panda.
Gelaagde voorruit Hoedenplank
Uitzetbare achterruiten (CLX) Verstelbare rugleuningen

HoofdsteunenRuitewisser met interval
Wisser/sproeier achter (CLX) Tapijt vloerbedekking
Neerklapbare achterbank

De zekerheden van Fiat.
VERVANGENDE AUTO
Indien de tijdsduur van een reparatie meer dan 24 uur
omvat, dan heeft de eigenaar gedurende het eerste
garantiejaar recht op een tijdelijk vervangende auto,
welke verstrekt zal worden door de Fiat dealer.

GARANTIE
De garantie strekt zich uit over een periode van 12
maanden, ongeacht het aantal afgelegde kilometers.

PLAATWERKGARANTIE
De plaatwerkgarantie dekt het doorroesten van bin-
nen naar buiten van alle originele plaatwerkdelen
van de carrosserie gedurende een periode van 8 jaar.

FIAT EUROPAS SERVICE
Via de Fiat EuroPas Service kunnen Fiat rijders ge·
durende één jaar gratis gebruik maken van talrijke
diensten. De Fiat EuroPas Service bestaat uit zeven
onderdelen, die van kracht zijn in geval van even-
tuele storing van de auto, in enkele gevallen tevens
na een ongeval. Informeer bij uw dealer.

LAKGARANTIE
De lakgarantie dekt alle lakschades die zijn ontstaan
ten gevolge van onjuist spuiten gedurende een perio-
de van 3 jaar.
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