
 

 

Pressemeddelelse    d. 17. september 2012 

 

Danmarks nye familiefavorit 
 

Fiat Qubo er indbegrebet af en praktisk og velkørende familiebil med masser af plads 

samt smarte og funktionelle detaljer såsom 2 skydedøre. Nu introducerer Fiat to nye 

Qubo versioner, og med en introduktionspris fra 139.990 kroner er den blandt de absolut 

billigste rigtige familiebiler på markedet.  

 

Fiat Qubo er i hver detalje skræddersyet til børnefamiliers varierende behov. Med god plads 

til barnevogn, klapvogn, storindkøb eller familiens sportsudstyr og cykler. Fiat Qubo havde 

sin debut hos de danske Fiat-forhandlere i 2009 og har siden været ganske populær, især på 

grund af sin mulighed for automatgear. 

 

Fiat Qubo introduceres nu i Danmark med en 1.4 liters benzinmotor med 73 hk, og den kan  

frem til den 30. oktober købes for blot 139.990 kroner. For 20.000 kroner mere leveres en 

Dynamic version, som bl.a. har aircondition som standardudstyr.  

 

”Vi har fået mulighed for at sammensætte en meget attraktiv pris på den nye Fiat Qubo. 

Bilen og prisen er attraktiv for eksempelvis de familier, der er ved at vokse ud af deres 

minibil, eller dem, som ønsker en bil, der er let at komme ind og ud af - uden at de samtidig 

skal skrive under på en alt for stor check,” siger Steffen Holm fra Fiat Group Automobiles 

Denmark A/S, der også roser Fiat Qubos førerplads, hvor man sidder højt og har et godt 

overblik i trafikken. 

 

Fiat Qubo er blot 4 meter lang, og med skydedør i begge sider er ind- og udstigning let som 

en leg, uanset hvor bilen er parkeret. Samtidig kan bagsædet helt afmonteres, så pladsen 

kan udnyttes optimalt alt efter behov. 

 

Den nye Fiat Qubo 1.4 kan ses og opleves hos Fiat-forhandlere over hele landet. 
 

 

Download billeder i høj opløsning fra hjemmesiden (brug dette link) – og vælg derefter et af 

linkene til højre under ”vedhæftede filer”.  

For yderligere information kontakt venligst: 

Pressechef Steffen Holm, tlf. 4322 8825, e-mail steffen.holm@fiat.com 

http://www.fiatpress.dk/press/article/117
mailto:steffen.holm@fiat.com


 

 

Priser frem til 30. oktober: 

Fiat Qubo 1.4 Active  kr. 139.990,- 

Fiat Qubo 1.4 Dynamic  kr. 159.990,- 

 

Tekniske data: 

Ydelse:  73 hk 

Drejningsmoment: 118 nm v. 2.600 omdr./min. 

Tophastighed: 155 km/t 

Acceleration 0 – 100: 15,2 sek. 

Benzinøkonomi: 15,2 km/l 

CO2 udslip:  152 g/km 

 

Udstyr: 

Fiat Qubo er ualmindeligt godt udstyret sammenlignet med konkurrenterne: 

 

1.4 Active (73hk): 

Fjernbetjent centrallås 

El-forruder 

15” hjul 

Fem seler og nakkestøtter på alle pladser 

Udtageligt bagsæde 

Tagræling 

ESP med Hill holder 

Integreret radio med CD-afspiller 

Lakerede kofangere 

 

1.4 Dynamic (73hk) – som Active +: 

Aircondition 

Elektriske sidespejle med varme  

Tågelygter 

Højdejusterbart førersæde med armlæn og lændestøtte 

Splitbagsæde 
 


