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ΕΚΔΟΣΗ LAUNCH EDITION 

Τα επίπεδα εξοπλισμού των μοντέλων και οι επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη αγορά ή τις εκάστοτε νομικές απαιτήσεις. Τα στοιχεία, οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν έντυπο προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς παρουσίασης και ισχύουν κατά την ημερομηνία 

δημοσίευσης του παρόντος (02/2020). Ορισμένα από τα στοιχεία εξοπλισμού που περιγράφονται ή/και απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι προαιρετικά. Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στον τιμοκατάλογο. Η FCA ενδέχεται να αλλάξει τα μοντέλα που περιγράφονται στο παρόν έντυπο, οποιαδήποτε στιγμή, για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους. Fiat 

Marketing 02.2.3841.08- S - 02/2020 - Τυπώθηκε στην Ιταλία - TS - Τυπώθηκε σε χαρτί που δεν περιέχει χλώριο. 

Η FIAT στηρίζει την



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ  
ΣΤΗ ΦΥΣΗ.

500 ΚΑΙ PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

Τα 500 και Panda Hybrid Launch Edition κατέφθασαν! Και βρίσκονται εδώ με έναν ξεκάθαρο στόχο: να αλλάξουν 
την τεχνολογία, για να μην αλλάξει η φύση, φέρνοντας μια πληθώρα καινοτομιών: από το νέο και πιο αποδοτικό ήπια 
υβριδικό κινητήρα μέχρι το αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος «πράσινο Dew» και τις επενδύσεις καθισμάτων από 
Seaqual, ένα υλικό το οποίο παράγεται από ανακυκλωμένα πλαστικά που περισυλλέγονται από τη θάλασσα. 
Μια ειδική σειρά, εμπνευσμένη από την ομορφιά της φύσης και το μεγαλείο των ωκεανών.



ΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑ.
ΝΕΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Η ειδική σειρά Ήπιων Υβριδικών Launch Edition είναι εξοπλισμένη με το νέο ήπια υβριδικό κινητήρα, ο οποίος υποστηρίζεται 
από ένα ηλεκτρικό σύστημα 12 V και μειώνει τα επίπεδα εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης καυσίμου. Πρόκειται για μια 
τεχνολογία που παρέχει ηλεκτρική υποβοήθηση στον κινητήρα κατά τη φάση της επιτάχυνσης, αντλώντας ηλεκτρική ενέργεια 
από μια μπαταρία ιόντων λιθίου η οποία επαναφορτίζεται κατά τις φάσεις του φρεναρίσματος και της επιβράδυνσης, χωρίς 
χρήση εξωτερικής πηγής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Μείωση κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών ρύπων 
CO

2
 (έως και 30% σε σύγκριση 

με τους προηγούμενους 
κινητήρες).e

Περισσότερη 
οδηγική απόλαυση 
χάρη στη λειτουργία 
E-Assist.

Ευκολία χρήσης, η 
μπαταρία επαναφορτίζεται 
όταν ενεργοποιούνται οι 
λειτουργίες E-Coasting  
και E-Braking.

Ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας Διαθέτοντας 
έγκριση τύπου ήπιων υβριδικών οχημάτων, τα μοντέλα 
αυτά μπορούν να επωφεληθούν από διάφορα 
πλεονεκτήματα, όπως δωρεάν στάθμευση, ελεύθερη 
είσοδο σε ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας 
(δακτύλιος) και φορολογικές ελαφρύνσεις, ανάλογα  
με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία.

e Συγκριτικά με τον κινητήρα βενζίνης 1,2 L, 69 HP, Euro 6d-TEMP, σύμφωνα με τον κύκλο 
έγκρισης NEDC

Οι προδιαγραφές υποδηλώνουν τις τιμές εκπομπών CO
2
 και 

κατανάλωσης καυσίμου που υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο 
μέτρησης /συσχέτισης του κύκλου NEDC, όπως ορίζεται από τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2017/1152-1153.

ΚΑΥΣΙΜΟ
CO

2

500 ΚΑΙ PANDA 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Αριθμός κυλίνδρων: 3
• Κυβισμός: 999 cm3

• Μέγιστη δυνατή ισχύς κατά CE: 70 HP (51 kW)  
στις 6.000 σ.α.λ.

• Μέγιστη ροπή κατά CE: 92 Nm (9,38 kgm)  
στις 3.500 σ.α.λ.  

• Κιβώτιο ταχυτήτων: χειροκίνητο
• Αριθμός σχέσεων: 6 + όπισθεν

500 
Τελική ταχύτητα: 167 km/h
Επιτάχυνση (0-100): 13,8 δευτ. 
Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): 3,9
Εκπομπές CO

2
 (g/km): 88

PANDA 
Τελική ταχύτητα: 155 km/h 
Επιτάχυνση (0-100): 14,7 δευτ. 
Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km): 3,9
Εκπομπές CO

2
 (g/km): 89
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ SEAQUAL.
SEAQUAL  INTERIORS

Ακόμα και το εσωτερικό των  500 και Panda Hybrid Launch Edition είναι φτιαγμένο με γνώμονα την προστασία της 
φύσης. Και αυτό επειδή κατασκευάζεται με το αποκλειστικό ΝΗΜΑ SEAQUAL, μια ίνα που προέρχεται από πλαστικά που 
περισυλλέγονται από το βυθό της θάλασσας. Έτσι, συμβάλλουμε στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση των 
απορριμμάτων στους ωκεανούς.

Ειδικές επενδύσεις καθισμάτων με κεντρικό 
τμήμα που περιέχει ΝΗΜΑ SEAQUAL, το 
οποίο παράγεται από ανωκυκλωμένα 
πλαστικά απορρίμματα που περισυλλέγονται 
από τη θάλασσα.
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1 Πλαστικά απορρίμματα περισυλλέγονται από 
τη Μεσόγειο Θάλασσα και χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή της ουσίας PET (τερεφθαλικό 
πολυαιθυλένιο), σε μορφή τεμαχιδίων ή σφαιριδίων.

3 Το πλαστικό μετατρέπεται σε νήματα 
από πολυεστέρα για την κατασκευή 
υφασμάτων.

2 Αυτή η διαδικασία συμβάλλει 
στον καθαρισμό των ωκεανών 
από τα απορρίμματα με τη 
βοήθεια αλιέων.

5 Εφαρμόζουμε οικολογικές βαφές και 
μέσα φινιρίσματος με χρήση διεργασιών 

βασισμένων στην εξοικονόμηση νερού 
και ενέργειας, ολοκληρώνοντας έτσι 

μια κάθετη, φιλική προς το περιβάλλον 
συνολική διαδικασία επεξεργασίας.

4 Κατά τη φάση της ύφανσης, το 
ΝΗΜΑ SEAQUAL αναμιγνύεται με άλλες 
οικολογικές, φυσικές, ανακυκλωμένες ή 

ανακτημένες ίνες.



ΘΡΥΛΟΣ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ.
500 HYBRID LAUNCH EDITION 

Με την έκδοση 500 Hybrid Launch Edition, το «αειθαλές» 500 γίνεται «πράσινο» από κάθε άποψη. Μια ειδική σειρά, που 
θα κάνει την οδήγηση πιο βιώσιμη, αφήνοντας μόνο… «πράσινη» αύρα στο πέρασμά της!
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Ειδικές επενδύσεις καθισμάτων 
με κεντρικό τμήμα που περιέχει 
ΝΗΜΑ SEAQUAL, το οποίο 
παράγεται από ανακυκλωμένα 
πλαστικά απορρίμματα που 
περισυλλέγονται από τη 
θάλασσα.

Εξωτερικό:
- Σήμα «Launch Edition»

- Σήμα «Hybrid» στην πόρτα του χώρου αποσκευών

- Εξωτερικές λεπτομέρειες σε σατινέ χρώμιο

- Ειδικές ζάντες αλουμινίου 16” με μαύρο φινίρισμα και λευκές λεπτομέρειες 

- Γυάλινη οροφή 

- Φώτα ομίχλης

- Φώτα ημέρας (DRL) LED

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 500 HYBRID

Εσωτερικό:
- Επενδύσεις καθισμάτων που περιέχουν ΝΗΜΑ SEAQUAL

-  Ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος (ματ με το χρώμα αμαξώματος 

«πράσινο Dew»)

- Ειδική εισαγωγική οθόνη

-  Σύστημα ραδιοφώνου Uconnect™ 7” με ενσωμάτωση Apple CarPlay 

και συμβατότητα με το Android Auto™

- Οθόνη TFT 7”

- Περιοριστής ταχύτητας & Cruise Control

- Χειροκίνητος κλιματισμός

- Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους

-  Πλάτη πάγκου πίσω καθισμάτων  

διαιρούμενη σε αναλογία 50/50

Ροές ενέργειας.
Χάρη στην εύχρηστη οθόνη TFT 7”, είναι 
δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της 
ηλεκτρικής υποστήριξης που παρέχεται στον 
ήπιο υβριδικό κινητήρα, όταν φορτίζεται 
η μπαταρία, καθώς και της κατάστασης 
φόρτισης της μπαταρίας.

Διάγραμμα διαδρομής.
Ένα απλό και διαισθητικό στη χρήση 
διάγραμμα δείχνει πότε η μπαταρία 
τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τον 
κινητήρα και πότε φορτίζεται.

Πράσινο Dew
5CD –  
κωδικός  196

Λευκό Gelato
5CA –  
κωδικός 268

Μπλε Dipinto Di Blu
5DT –  
κωδικός  687

Γκρι Carrara
5DL –  
κωδικός 735

Πράσινο  
Lattementa
74G –  
κωδικός 166

Γκρι Cortina
5JQ –  
κωδικός 676

Μαύρο Vesuvio
5CE –  
κωδικός 876

Μπλε Italia
61Q –  
κωδικός 425
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PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

ECO-FUN.

Για το Panda Hybrid Launch Edition η διασκέδαση είναι στη φύση του, αφού τα πάντα σε αυτό έχουν φτιαχτεί ώστε να 
είναι πιο κοντά στη φύση. Γι’ αυτό, ετοιμαστείτε να ανοιχτείτε σε έναν παιχνιδιάρικο οικολογικό τρόπο σκέψης.

12-13



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ PANDA HYBRID

Εξωτερικό:
- Σήμα «Hybrid» στην πόρτα του χώρου αποσκευών

- Σήμα «Launch Edition»

- Στιλιζαρισμένες ζάντες με λευκές διακοσμητικές λεπτομέρειες

- Ποδιές προστασίας και πλευρικά προστατευτικά στο χρώμα του αμαξώματος 

- Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος

- Μαύρες ράγες οροφής

- Φώτα ημέρας (DRL) LED

- Φώτα ομίχλης

Εσωτερικό:
-  Ειδικές επενδύσεις καθισμάτων από ύφασμα 

κατασκευασμένο με ΝΗΜΑ SEAQUAL

- Ταμπλό σε ματ πράσινο Dew

- Αυτόματος κλιματισμός

-  Σύστημα ραδιοφώνου Uconnect™ Mobile με Bluetooth® 

και υποστήριξη smartphone

Στην κεντρική οθόνη του πίνακα 
οργάνων εμφανίζονται οι ενδείξεις 
λειτουργίας του ήπιου υβριδικού 
κινητήρα:
c Λειτουργίες ενδείξεων
c  Εξοικονόμηση ενέργειας
c   Επίπεδο φόρτισης βοηθητικής 

μπαταρίας

Ειδικές επενδύσεις καθισμάτων 
με κεντρικό τμήμα που περιέχει 
ΝΗΜΑ SEAQUAL, το οποίο 
παράγεται από ανακυκλωμένα 
πλαστικά απορρίμματα που 
περισυλλέγονται από τη θάλασσα.

Πράσινο Dew
5CD – 
κωδικός  338

Λευκό Gelato
5CH – 
κωδικός  296

Γκρι Colosseo
10N – 
κωδικός  581

Μαύρο Cinema
5CJ – 
κωδικός  601

Γκρι Moda
5CG – 
κωδικός  785

Μπλε Giotto
5CF – 
κωδικός  789
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