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ΤΟ  
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

Τ Ο  
Ν Ε Ο  
500X.

S U VΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ; 
ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
ΣΑΣ, ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, 
ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 500Χ 
ΜΠΟΡΕΙ ΗΔΗ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ, ΣΗΜΕΡΑ.
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Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η
         Π Ο Λ Η

Τ Ο  Ν Ε Ο  F I A T  
5 0 0 X  U R B A N .

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΘΑ  
ΕΙΝΑΙ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ.

Ζήστε στην πόλη του σήμερα με την τεχνολογία  του 
αύριο  που παρέχει  το  νέο F ia t  500X Urban.  Αυτό το 
πλήρως συνδεδεμένο,  νέο μοντέλο ε ίναι  εξοπλισμένο 
με νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και  δ ιαθέτει 
χαρακτηριστ ικό στυλ που δ ιασφαλίζε ι  ότ ι  δεν θα 
μείνετε ποτέ απαρατήρητοι . 
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Φ Υ Σ Η
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ,  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ.

Τ Ο  Ν Ε Ο  F I A T  
5 0 0 X  C R O S S .

Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η

Εάν έχετε ανήσυχο πνεύμα, 
η  καλύτερη επιλογή σας 
ε ίναι  το  500X Cross . 
Αποδράστε από την πόλη και 
αφήστε την τεχνολογία  να 
αναλάβει  την ασφάλειά  σας 
με τα τελευταία  συστήματα 
υποβοήθησης οδηγού,  γ ια 
συναρπαστικότερη εμπειρ ία 
και  μεγαλύτερη απόλαυση. 
Διαθέσιμο σε εκδόσεις 
Cross  και  C i ty  Cross .

8 9



Β Ε Λ Τ Ι Ω Θ Η Κ Ε
          Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η
ΤΟ ΝΕΟ 500X ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΕΣΕΙ.       

Β Ε Λ Τ Ι Ω Θ Η Κ Ε
     Ε Υ Φ Υ Ι Α
ΝΕΕΣ, ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ , ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.   

Β Ε Λ Τ Ι Ω Θ Η Κ Ε
          Α Π Ο Δ Ο Σ Η
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ.

Β Ε Λ Τ Ι Ω Θ Η Κ Ε
         Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.          

Μ Ε  Τ Ο  Ν Ε Ο

Β Ε Λ Τ Ι Ω Θ Η Κ Ε

Τ Ι  Α Λ Λ Ο

5 0 0 X ?
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Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η
        Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑΣ ΣΑΣ.
ΝΕΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Όπως αναμένεται από το 500X, το μοντέλο αυτό διαθέτει βελτιωμένο σχεδιασμό 
με νέους προβολείς LED και πίσω φώτα LED, για καλύτερη ορατότητα, νέους 
προφυλακτήρες για πιο επιβλητική εμφάνιση και ακαταμάχητα νέα χρώματα. 
Και υπάρχουν πολλές ακόμη νέες λειτουργίες για να ανακαλύψετε.

454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545

454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545

454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
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Ρίξτε μ ια  ματιά  στο νέο σχεδιασμό του 
εσωτερικού του οχήματος,  με  την νέα 
επένδυση,  το  νέο και  π ιο  ευανάγνωστο π ίνακα 
οργάνων και  το  νέο τ ιμόνι ,  στοιχε ία  που 
δ ιασφαλίζουν μεγαλύτερη άνεση κατά την 
οδήγηση. 
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ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ; 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ.

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.
Η κορυφαία τεχνολογία μιλάει τη γλώσσα μας. Από σήμερα, μπορεί και να 
τη διαβάζει.  Το 500X διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, 
ώστε να έχετε τον πλήρη έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να 
αναγνωρίζει τις κύριες πινακίδες στο δρόμο, όπως αυτές με τα όρια ταχύτητας, 
και να ενημερώνει τον οδηγό – σε πραγματικό χρόνο.

Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η
Ε Υ Φ Υ Ι Α
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

ΚΑΜΕΡΑ 
ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ

45454545454545457542765424567
45454545454545457542765424567

454545454545454575427654245676477542

454545454545454575427654245676477542757524255245

454545454545454575427654245676477542757524255245
454545454545454575427654245676477542757524255245

Η κάμερα οπισθοπορείας παράγει εικόνα υψηλής ανάλυσης 
με καθαρότερη εικόνα και βελτιωμένη ευκρίνεια, η οποία 
βοηθά κατά το παρκάρισμα του αυτοκινήτου καθώς και 

σε δύσκολους ελιγμούς. Στην εικόνα αυτή προβάλλονται 
γραμμές δυναμικού πλέγματος και ένα γραφικό κεντρικής 
γραμμής, το οποίο προσαρμόζει την καθοδήγηση καθώς 

γυρίζετε το τιμόνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΥΦΛΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

454545454545454575427654245676477542757524255245
454545454545454575427654245676477542757524255245

454545454545454575427654245676477542757524255245

Ελέγχει συνεχώς για παρουσία οχημάτων σε «τυφλά σημεία» 
και ενημερώνει τον οδηγό μέσω φωτεινής ένδειξης στους 

καθρέφτες των θυρών. 

Βοηθά στον έλεγχο για οχήματα και αντικείμενα σε τυφλά 
σημεία κατά την κίνηση του Fiat 500X με την όπισθεν. Εάν 
κάποιο όχημα προσεγγίζει από το πλάι, ειδοποιεί τον οδηγό 

μέσω ηχητικών σημάτων και φωτεινής ένδειξης στον 
καθρέφτη της πόρτας.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

454545454545454575427654245676477542757524255245

454545454545454575427654245676477542757524255245

Το ηχητικό σήμα από τον μπροστινό και πίσω αισθητήρα, 
σας προειδοποιεί όταν προσεγγίζεται ένα μη ορατό εμπόδιο 
κατά την διαδικασία στάθμευσης και τους ελιγμούς με την 

όπισθεν.

Καθιστά ασφαλέστερη τη νυχτερινή οδήγηση παρέχοντας το μέγιστο 
δυνατό φωτισμό σε κάθε σενάριο οδήγησης. Το σύστημα αυτό αλλάζει 
από μεγάλη σε μεσαία σκάλα προβολέων όταν ανιχνεύονται προβολείς 
στο αντίθετο ρεύμα ή φωτισμός μπροστά από το όχημα, και αντίστροφα 
όταν παύουν να ισχύουν αυτές οι συνθήκες.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΛΑ 
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

454545454545454575427654245676477542757524255245

ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΦΡΕΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

45454545454545457542765424
4545454545454545754276542456

45454545454545457542765424567

Το σύστημα ανιχνεύει την ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος σε 
σχέση με το Fiat 500X και συμβουλεύει τον οδηγό εάν προσεγγίζει με 
υπερβολική ταχύτητα και, επομένως, υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης. 

Εάν ο οδηγός δεν προβεί σε κάποια ενέργεια, το σύστημα ενεργοποιεί 
αυτόματα την πέδηση, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση ή να 

ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της. Ο έλεγχος πέδησης επιβραδύνει 
το αυτοκίνητο έως τα 7km/h και παρέχει ηχητικές και οπτικές 

προειδοποιήσεις, καθώς και δόνηση στο φρένο.

454545454545454575427654245676477542757524255245
454545454545454575427654245676477542757524255245

454545454545454575427654245676477542757524255245 ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Χρησιμοποιεί μία κάμερα, για την ανίχνευση και τον 
υπολογισμό της θέσης του οχήματος εντός των ορίων της 
λωρίδας. Σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα, 
χωρίς φλας, το σύστημα παρέχει μια οπτική ένδειξη στον 
πίνακα οργάνων, η οποία συνοδεύεται από μεγαλύτερη 
αντίσταση στο τιμόνι, για επαναφορά του αυτοκινήτου 

εντός των ορίων της λωρίδας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ 
CRUISE CONTROL

454545454545454575427654245676477542757524255245
454545454545454575427654245676477542757524255245

454545454545454575427654245676477542757524255245

Το σύστημα αυτό διαθέτει αισθητήρα ραντάρ για ανίχνευση 
αντικειμένων στην πορεία του οχήματος και διατηρεί 

σταθερή την ταχύτητά του. Λειτουργεί από τα 30-km/h. 
Εάν ανιχνευθεί αργή κυκλοφορία, το σύστημα επιλέγει 

αυτόματα την ασφαλή απόσταση, η οποία επιλέγεται εκ των 
προτέρων από τον οδηγό.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Το σύστημα ανιχνεύει και αναγνωρίζει τη βασική σήμανση στο δρόμο, 
όπως όρια ταχύτητας, και προβάλει τις πληροφορίες αυτές στην οθόνη 
TFT. Με ενεργοποιημένο τον περιοριστή ταχύτητας, μπορείτε επίσης να 
προσαρμόζετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου στο μέγιστο επιτρεπόμενο 

επίπεδο που εντοπίζει το σύστημα αναγνώρισης σήμανσης.

18 19



Το 500X εστιάζει  σε ένα π ιο βιώσιμο μέλλον.  Γ ια 
το λόγο αυτό,  προσφέρουμε ήδη μεγάλη γκάμα  
κ ινητήρων υψηλής τεχνολογίας.  Ένας κορυφαίος 
τύπος κινητήρα που διατίθεται  τη στιγμή αυτή και 
προσφέρει  χαμηλότερη κατανάλωση,  καλύτερη 
απόδοση και  επιτάχυνση,  ενώ αποτελεί  σημείο 
αναφοράς όσον αφορά την άνεση στην κατηγορία.

Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η
Α Π Ο Δ Ο Σ Η
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ 
ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΙΜΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ. 

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, ΑΣ 
ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ.
ΝΕΟΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
TURBO.
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* Οι προδιαγραφές (B) υποδεικνύουν τις τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου βάσει της μεθόδου μέτρησης / συσχέτισης που αναφέρεται στον κύκλο NEDC σύμφωνα με την Οδηγία (EΕ) 2017/1152-1153.
Οι τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που λαμβάνονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας υποδεικνύονται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση δεδομένων οχημάτων. Οι τιμές πιστοποίησης για CO2 και κατανάλωση καυσίμου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στις 
πραγματικές τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου, οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως, ενδεικτικά, το στυλ οδήγησης, η διαδρομή, οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες του οδοστρώματος, καθώς και η κατάσταση, η χρήση και ο εξοπλισμός 
του οχήματος. Η υποδεικνυόμενη τιμή CO2 και κατανάλωσης καυσίμου αφορά τις εκδόσεις του οχήματος με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να αλλάξουν κατά την επακόλουθη ρύθμιση, ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό 
ή/και το μέγεθος ελαστικών. Οι τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που υποδεικνύονται δεν είναι οριστικές και ενδέχεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα αλλαγών στον κύκλο παραγωγής. Ενημερωμένες τιμές θα είναι διαθέσιμες στον επιλεγμένο επίσημο 
αντιπρόσωπο του δικτύου FCA. Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου του οχήματος που αγοράζει ο πελάτης θα παρέχονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το όχημα. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές CO2 και κατανάλωσης 
καυσίμου είναι χρήσιμες για τον υπολογισμό φορολογίας και δασμών που αφορούν το όχημα, θα πρέπει να ανατρέχετε στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.

Μια νέα οικογένεια 
βενζινοκινητήρων turbo 
κατέφθασε, η πρώτη στην 
περιοχή EMEA από το 2010. 
Με σχεδιασμό που εστιάζει 
στην αριστεία, η Fiat  έχει 
καταφέρει να κατασκευάσει 
δύο κινητήρες-μέτρα σύγκρισης 
στις κατηγορίες τους, 
ελαττώνοντας την κατανάλωση 
έως και 20% σε σύγκριση με 
παλαιότερους κινητήρες και 
έχει καταφέρει να βελτιώσει 
την οδηγική απόλαυση, χάρη 
στην ροπή στις χαμηλές 
στροφές, ενώ η ακουστική 
άνεση είναι διασφαλισμένη 
ανεξάρτητα της ταχύτητας 
με την οποία κινείστε. Η νέα 
οικογένεια περιλαμβάνει: 
τον νέο 1,0 Turbo 120 HP MT, 
με άμεση ροπή για υψηλή 
απόκριση, απολαυστική αίσθηση 
επιτάχυνσης και ακουστική 
άνεση, καθώς και τον νέο  
1,3 Turbo 150 HP DCT, με ροπή 
διαθέσιμη από τις χαμηλές 
στροφές, με αποτέλεσμα την 
εξαιρετικά διασκεδαστική 
οδήγηση, ειδικά για όσους 
αναζητούν κορυφαία απόδοση.
Οι νέοι κινητήρες 
ολοκληρώνουν το αποδοτικό 
σύστημα Mult i jet ,  το οποίο 
γίνεται ακόμη πιο «καθαρό» 
χάρη στην υιοθέτηση της 
ενσωμάτωσης του SCR στο DPF.

1,6 e-TorQ  
110 HP (B*)

1.0 Turbo 3 cylinder  
120 HP MT (B)*

1.3 Turbo 4 cylinder 
150 HP DCT (B)*

1,6 MultiJet II  
120 HP (B*)

1,6 MultiJet II  
120 HP  DCT (B*)

Κυβισμός (cm3) 1598 999 1332 1598 1598
Μέγ. ισχύς    

kW (HP) σε σ.α.λ.  81 kW (110) στις 5500 88 kW (120) στις 5750 110 kW (150) στις 5500 88 kW (120) στις 3750 88 kW (120) στις 3750

Μέγ. ροπή  
Nm (kgm) σε σ.α.λ.  152 Nm στις 4500 190 Nm στις 1750 270 Nm στις 1850 320 Nm στις 1750 320 Nm στις 1750

Σασμάν χειροκίνητο,  
5 σχέσεων

χειροκίνητο,  
6 σχέσεων

αυτόματο, 6 σχέσεων, 
δύο δίσκων

χειροκίνητο,  
6 σχέσεων

αυτόματο, 6 σχέσεων,  
δύο δίσκων

Οδήγηση κίνηση στους μπροστινούς 
τροχούς

κίνηση στους μπροστινούς 
τροχούς

κίνηση στους μπροστινούς 
τροχούς

κίνηση στους  
μπροστινούς τροχούς

κίνηση στους  
μπροστινούς τροχούς

Επιτάχυνση  
0-100 km/h (s) 11.5 10.9 9.1 10.7 10.7

Ανώτατη ταχύτητα  
(km/h) 180 188 200 186 186

Τροφοδοσία βενζίνη, ψεκασμός 
πολλαπλών σημείων

βενζίνη, ψεκασμός 
πολλαπλών σημείων

βενζίνη, ψεκασμός 
πολλαπλών σημείων

Ντίζελ, άμεσου ψεκασμού,  
Common-Rail με σύστημα 
MultiJet II, υπερσυμπιεστή  

και ενδιάμεσο ψύκτη

Ντίζελ, άμεσου ψεκασμού, 
Common-Rail με σύστημα 
MultiJet II, υπερσυμπιεστή 

και ενδιάμεσο ψύκτη

Ανάφλεξη ηλεκτρονικό, στατικό, σε 
συνδυασμό με τον ψεκασμό

ηλεκτρονικό, στατικό, σε 
συνδυασμό με τον ψεκασμό

ηλεκτρονικό, στατικό, 
σε συνδυασμό με τον ψεκασμό με συμπίεση με συμπίεση

Σύστημα Start&Stop ναι ναι ναι ναι ναι

Κατανάλωση μεικτού  
κύκλου  

(λίτρα/100 km) μέγ./ελάχ.  
7.0/6.7 6.0/5.8 6.5/6.1 4.9/4.7 5.1/4.7

CO2
(g/km) μέγ./ελάχ. 159/154 139/133 146/140 128/124 134/122

Επίπεδο Ecology Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
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Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α
Βελτιώστε τη συνδεσιμότητά σας και διασφαλίστε ότι θα βρίσκεστε στο επίκεντρο της δράσης με 
τη χρήση του Apple CarPlay. Συνδέοντας το smartphone σας στο νέο 500X, θα απλοποιήσετε την 
οδηγική σας εμπειρία και θα παραμένετε ενημερωμένοι και συνδεδεμένοι με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης καθημερινά, χάρη στην οθόνη αφής Uconnect™ 7 ιντσών HD LIVE, η οποία είναι πλέον 
διαθέσιμη σε όλα τα επίπεδα προαιρετικού εξοπλισμού.

Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η

Για να χρησιμοποιήσετε το Apple CarPlay* συνδέστε το iPhone σας στην 
ειδική θύρα USB στο αυτοκίνητό σας.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ.
ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ.

Βελτιώστε τη συνδεσιμότητά σας και διασφαλίστε ότι θα βρίσκεστε στο επίκεντρο της δράσης με 
τη χρήση του Apple CarPlay. Συνδέοντας το smartphone σας στο νέο 500X, θα απλοποιήσετε την 
οδηγική σας εμπειρία και θα παραμένετε ενημερωμένοι και συνδεδεμένοι με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης καθημερινά, χάρη στην οθόνη αφής Uconnect™ 7 ιντσών HD LIVE, η οποία είναι πλέον 
διαθέσιμη σε όλα τα επίπεδα προαιρετικού εξοπλισμού.

* Η ονομασία Apple CarPlay είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η χρήση του λογότυπου 
Apple CarPlay υποδεικνύει ότι η διεπαφή χρήστη του οχήματος συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία του 
οχήματος αυτού, ούτε τη συμμόρφωσή του με πρότυπα ασφάλειας και κανονισμούς. 
Λάβετε υπόψη ότι η χρήση του προϊόντος αυτού σε συνδυασμό με iPhone, iPod ή iPad 
ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.
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Για να χρησιμοποιήσετε το Android Auto™* 
στην οθόνη του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να 
διαθέτετε τηλέφωνο με Android με λειτουργικό 
5.0 (Lollipop), ή νεότερη έκδοση, καθώς και το 
Android Auto™.

Το σύστημα Uconnect™ 7 ιντσών, το οποίο υποστηρίζει 
Apple CarPlay και Android Auto™, περιλαμβάνει οθόνη 
αφής 7 ιντσών υψηλής ανάλυσης και απόκρισης. 
Υπηρεσίες Uconnect™ LIVE (TuneIn, Reuters, Twitter, 
Facebook, Deezer, my:Car e eco:Drive) και δύο 
πρόσθετα ηχεία.  

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ BEATS AUDIO HI-FI.
Μέσα σε ένα Fiat 500X είναι εύκολο να βελτιώσετε 
τη διάθεσή σας και να απολαύσετε την αγαπημένη 
σας μουσική κατά τη οδήγηση, χάρη στο ηχοσύστημα 
Beats Audio Hi-Fi. Με τα 9 ηχεία και ενισχυτή με 
περισσότερα από 500 watt ισχύος, προσφέρει καθαρό 
ήχο υψηλής πιστότητας σε οποιαδήποτε ένταση.

Το σύστημα Uconnect™ 7 ιντσών HD Nav LIVE 
διαθέτει TomTom, ώστε να λαμβάνετε συνεχώς 
ενημερώσεις σχετικά με την κυκλοφορία και τις 
καιρικές συνθήκες, και ανιχνεύει σε πραγματικό 
χρόνο κάμερες ταχύτητας ή ατυχήματα στη 
διαδρομή σας. Διαθέσιμο με υποστήριξη των 
Apple CarPlay, Android Auto™ και λειτουργία DAB 
(ψηφιακή μετάδοση ραδιοφωνικών εκπομπών).

* Οι ονομασίες Android και Android Auto είναι εμπορικές ονομασίες της 
Google LLC. Η δυνατότητα ενεργοποίησης και χρησιμοποίησης του 
συστήματος συνδεσιμότητας (Mirroring) για το κινητό σας εξαρτάται από 
το λειτουργικό του κινητού σας. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται απο τους 
δικαιούχους του λογισμικού ανάλογα με την συσκευή, τον κατασκευαστή 
του οχήματος και την χώρα όπου κυκλοφορεί το όχημα. Επισκεφτείτε 
για να πάρετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες την διεύθυνση www.
apple.com/ ή https://www.android.com/intl/en_en/auto/ ανάλογα με το αν η 
συσκευή σας έχει λειτουργικό ANDROID ή APPLE

UCONNECT™ 7 ιντσών  HD LIVE UCONNECT™ 7 ιντσών HD NAV LIVE

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.
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U R B A N
Ακόμη και στο κέντρο μιας πυκνοκατοικημένης πόλης, 
το νέο 500X ξεχωρίζει χάρη στα νέα του χαρακτηριστικά 
και το ακόμη πιο «500» στυλ του.

Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η
Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

28 29



5 0 0 X  U R B A N

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Νέα, αποκλειστική ταπετσαρία
Ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος
Νέο τιμόνι με τεχνητό δέρμα και χειριστήρια ελέγχου ήχου
Νέος ευανάγνωστος πίνακας οργάνων με οθόνη TFT 3,5 ιντσών
Χειροκίνητο σύστημα κλιματισμού
Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενο ύψος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
Επανασχεδιασμένοι μπροστινοί και πίσω προφυλακτήρες 
Νέα DRL (φώτα ημέρας) με τεχνολογία LED για καλύτερη 
ορατότητα και απόδοση 
Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών 
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες στις πόρτες, στο χρώμα του 
αμαξώματος 
Λαβές θυρών και εξωτερικές λεπτομέρειες σε χρώμιο

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αναγνώριση σήμανσης
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Lane assist
Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Ηχοσύστημα Uconnect με οθόνης αφής 5 ιντσών 

Β Α Σ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
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C I T Y C R O S S
Συνδυάζοντας περιπετειώδη χαρακτήρα και 
αγάπη για την πόλη, το 500X City Cross είναι 
το ιδανικό αυτοκίνητο για όσους θέλουν να 

αναδεικνύουν το off road στιλ καθώς κινούνται 
στους δρόμους της πόλης.

32 33



ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αναγνώριση σήμανσης
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Lane assist
Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Ηχοσύστημα Uconnect™ HD LIVE με 
οθόνη αφής 7 ιντσών, συμβατό με  
Apple CarPlay και Android Auto™ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Αποκλειστική ταπετσαρία
Ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος
Νέο τιμόνι με τεχνητό δέρμα και 
χειριστήρια ελέγχου ήχου
Νέος πίνακας οργάνων με ψηφιακή 
οθόνη TFT 3,5 ιντσών για καλύτερη 
ορατότητα 
Χειροκίνητο σύστημα κλιματισμού

Επανασχεδιασμένοι μπροστινοί 
και πίσω προφυλακτήρες με 
ενσωματωμένες ποδιές, σε γκρι τιτάνιο 
Νέα DRL (φώτα ημέρας) και πίσω 
προβολείς με τεχνολογία LED για 
καλύτερη ορατότητα και απόδοση
Φώτα ομίχλης
Εξωτερικοί καθρέφτες στα χρώματα 
του αμαξώματος
Λαβές θυρών και εξωτερικές 
λεπτομέρειες σε σατέν χρώμιο
Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

5 0 0 X  C I T Y C R O S S
Β Α Σ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
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C R O S S
Με το χαρακτηριστικό στυλ και την ξεχωριστή του προσωπικότητα, 
το 500X Cross είναι το ιδανικό SUV για όσους αγαπούν τις στιλάτες 
αποδράσεις από τη ζωή της πόλης, μέσα σε ένα κορυφαίο 500X. 
Διαθέσιμο τόσο με βενζινοκινητήρες όσο και με κινητήρες ντίζελ. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Αποκλειστική ταπετσαρία
Ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος
Νέο τιμόνι με τεχνητό δέρμα και χειριστήρια ελέγχου ήχου
Νέος πίνακας οργάνων με ψηφιακή οθόνη TFT 3,5 ιντσών 
για καλύτερη ορατότητα 
Αυτόματο σύστημα κλιματισμού
Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενο ύψος

Επανασχεδιασμένοι μπροστινοί και πίσω προφυλακτήρες με 
ενσωματωμένες ποδιές, σε γκρι τιτάνιο 
Ράγες οροφής σε γκρι τιτάνιο
Νέα DRL (φώτα ημέρας) και πίσω προβολείς με τεχνολογία 
LED για καλύτερη ορατότητα και απόδοση
Φώτα ομίχλης
Εξωτερικοί καθρέφτες στα χρώματα του αμαξώματος
Λαβές θυρών και εξωτερικές λεπτομέρειες σε σατέν χρώμιο
Σκούρα τζάμια
Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σύστημα αυτόνομης πέδησης
Προειδοποίηση τυφλού σημείου
Αναγνώριση σήμανσης
Συμβουλές ταχύτητας
Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας
Προσαρμοζόμενο Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας
Εσωτερικός ηλεκτροχρωμικός καθρέπτης
Κάμερα οπισθοπορείας
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
Αισθητήρες χαμηλού φωτισμού
Προσαρμοζόμενη μεγάλη σκάλα προβολέων
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Ηχοσύστημα Uconnect™ Nav με οθόνη αφής 7 ιντσών, 
συμβατό με Apple CarPlay και Android Auto™ 

5 0 0 X  C R O S S
Β Α Σ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
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Ν Ε Α
Ε Μ Φ Α Ν Ι Σ Η Σπορ, κομψό και μοναδικό, το Fiat 

500X αγαπάει να εκφράζεται με  
14 διαφορετικά χρώματα:
1 τριπλής επίστρωσης,
7 μεταλλικά,
4 παστέλ,
2 ματ.
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TRICOAT ΜΑΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΠΑΣΤΕΛ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 

296
ΛΕΥΚΟ GELATO

601 
ΜΑΥΡΟ CINEMA

231 
ΜΠΕΖ CAPPUCCINO

895 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
PASSIONE

348
ΓΚΡΙ ARGENTO

018
ΜΠΛΕ ITALIA

679
ΓΚΡΙ MODA

019
ΠΡΑΣΙΝΟ TECHNO

731
ΜΠΛΕ JEANS

888
ΜΠΛΕ VENEZIA

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΑΜΠΛΟ

ΤΑΜΠΛΟ ΤΑΙΡΑΣΤΟ 
ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ 

ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
• μερος του βασικου 

εξοπλισμου στα 
URBAN  

CITY CROSS
CROSS

942
ΚΟΚΚΙΝΟ AMORE

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 
020

ΛΕΥΚΟ PERLA 
149

ΠΡΑΣΙΝΟ ALPI
994

ΜΠΛΕ JEANS
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500X
025 URBAN

Μαύρο denim ύφασμα, προσκέφαλα 
σε μαύρο τεχνητό δέρμα και πάνω 

μέρος με λογότυπο του 500 και 
σιρίτια σε βινύλιο με μαύρες/γκρι 

ραβδώσεις

500X
035 CITY CROSS

Ύφασμα καπιτονέ Grey Canvas 3D, 
μαύρα στηρίγματα κεφαλής με 

τεχνητό δέρμα, καθώς και πάνω 
μέρος με λογότυπο 500 και σιρίτια 
από βινύλιο με φιλντισένιο χρώμα 

500X
042 CROSS

500X
539 CROSS

500X 
564 CROSS

Ύφασμα με μαύρες/γκρι διπλές ρίγες, 
στηρίγματα κεφαλής με από οικολογικό 

δέρμα με μαύρους κόκκους και πάνω μέρος 
με κεντημένο λογότυπο 500 και σιρίτια από 
βινύλιο Saffiano, σε μεταλλικό ασημί χρώμα 

Διάτρητο μαύρο δέρμα, με 
ενθέματα από τεχνητό δέρμα, πάνω 
μέρος με κεντητό λογότυπο 500 και 

φιλντισένια σιρίτια

Διάτρητο δέρμα Corniola, με 
ενθέματα από τεχνητό δέρμα, πάνω 
μέρος με κεντητό λογότυπο 500 και 

γκρι σιρίτια

ΤΡΟΧΟΙ

5ZZ 17 ιντσών
Ζάντα αλουμινίου σε γυαλιστερό ασημί 

Θερινά ελαστικά 215/55 R17 
(Μέρος του βασικού εξοπλισμού στο Cross) 

5FB - 16 ιντσών
Ζάντα αλουμινίου σε γυαλιστερό ασημί 

Θερινά ελαστικά 215/60 R16
(Μέρος του βασικού εξοπλισμού στα 

Urban & City Cross)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
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ΥΦΑΣΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ)

Προαιρετικός εξοπλισμός URBAN CITY CROSS CROSS CROSS

Πρόσοψη ταμπλό Χρώμα αμαξώματος Χρώμα αμαξώματος Χρώμα αμαξώματος Χρώμα αμαξώματος Χρώμα αμαξώματος

Πάνελ κεντρικού τούνελ + θυρών Μεταλλικές κουκκίδες Μεταλλικές κουκκίδες Γυαλιστερό/ματ μαύρο/γκρι λεπτές διπλές 
ρίγες Φινίρισμα σε βουρτσισμένο αλουμίνιο Φινίρισμα σε βουρτσισμένο αλουμίνιο

Καθίσματα

Μαύρο denim ύφασμα, στηρίγματα κεφαλής 
σε μαύρο τεχνητό δέρμα και πάνω μέρος με 
λογότυπο του 500 και σιρίτια σε βινύλιο με 

μαύρες/γκρι ραβδώσεις
(025)

Ύφασμα καπιτονέ Grey Canvas 3D, 
στηρίγματα κεφαλής με τεχνητό δέρμα και 

φίλντισι, καθώς και πάνω μέρος με λογότυπο 
500 με γκρι βινύλιο και φιλντισένια σιρίτια  

(035)

Ύφασμα με μαύρες/γκρι διπλές ρίγες, 
στηρίγματα κεφαλής με από οικολογικό 

δέρμα με μαύρους κόκκους και πάνω μέρος 
με κεντημένο λογότυπο 500 και σιρίτια από 
βινύλιο Saffiano, σε μεταλλικό ασημί χρώμα

(042)

Διάτρητο μαύρο δέρμα, 
με ενθέματα από τεχνητό 

δέρμα, πάνω μέρος με κεντητό 
λογότυπο 500

(539)

Διάτρητο δέρμα Corniola, 
με ενθέματα από τεχνητό 

δέρμα, πάνω μέρος με κεντητό 
λογότυπο 500

(564)

Παστέλ

231 Μπεζ Cappuccino (επιλ. 5DM) C C C C

296 Λευκό Gelato (επιλ. 5CA) C C C C C

601 Μαύρο Cinema (επιλ. 5CK) C C C C C

895 Κόκκινο Passione (επιλ. 5B2) C C C C C

Μεταλλικό  

018 Μπλε Italia (επιλ. 5CC) C C C C C

019 Πράσινο Techno (επιλ. 61Q) C C C C C

348 Γκρι Argento (επιλ. 5DN) C C C C C

679 Γκρι Moda (επιλ. 5DT) C C C C C

731 Μπλε Jeans (επιλ. 5DR) C C C C C

888 Μπλε Venezia (επιλ. 5DP) C C C C C

942 Κόκκινο Amore (επιλ. 61P) C C C C C

Ματ μεταλλικό

149 Πράσινο Alpi (επιλ. 8CZ) C C C C

994 Μπλε Jeans Blue (επιλ. 5JQ) C C C C

Tricoat

020 Λευκό Perla (επιλ. 6FX) C C C C C

ΧΡΏΜΑΤΑ ΑΜΑΞΏΜΑΤΟΣ / ΕΣΏΤΕΡΙΚΟ 
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•  Ισχυρά φώτα LED
•  Περιβαλλοντικός φωτισμός

ΠΛΗΡΗ ΦΩΤΑ

CROSS

Το 500X  είναι μοναδικό, και το Fiat 500X που επιλέξατε πρέπει να 
είναι και αυτό με τη σειρά του ξεχωριστό. Χάρη στα 3 προαιρετικά 
πακέτα, η εξατομίκευση δεν έχει όρια: μοναδικό περιεχόμενο που 
τονίζει περαιτέρω τη μοναδικότητα του Fiat 500X. 
Γιατί η αποκλειστικότητα δεν είναι προαιρετική.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

•  Μπροστινό συρόμενο υποβραχιόνιο
• 3ο πίσω προσκέφαλο
• Δάπεδο φορτίου
•  Μπροστινά και πίσω πατάκια
•  Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη

ΑΝΕΣΗ 

CITY CROSS
CROSS

•  Δερμάτινα καθίσματα 
•  Επενδυμένα πάνελ πίσω θυρών 
•  3ο πίσω προσκέφαλο

ΠΑΚΕΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
 

CROSS
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Ακόμη πιο αποκλειστικό. Ακόμη πιο εναρμονισμένο με τον τρόπο 
ζωής σας. Το νέο 500X διαθέτει τεράστια γκάμα αυθεντικών 
αξεσουάρ και επιλογών προσαρμογής από την Mopar®, ώστε να 
μπορείτε απλά να είστε ο εαυτός σας. 
Με το Fiat 500X, είναι εύκολο να ακολουθείτε τα πάθη σας. 

Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η
Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545

454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545
454585451215484513225841554454545

454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545
454585451215484513      4545

Silver Pack Full by Mopar®
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Εξατομίκευση
Για μια ακόμη πινελιά χρώματος, διατίθενται 2 Xtra πακέτα (κόκκινο και λευκό), τα οποία περιλαμβάνουν καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών, πλευρικά 
φινιρίσματα που ταιριάζουν τέλεια με τις αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (πωλούνται ξεχωριστά). Τα πακέτα Silver είναι διαθέσιμα σε όσους 
προτιμούν πιο κομψό στυλ με χρώμιο.

Συστήματα μεταφοράς
Ελκυστικό και λειτουργικό, το Fiat 500X διαθέτει μεγάλη γκάμα συστημάτων για μεταφορά αθλητικού εξοπλισμού, όπως ποδήλατα, σκι και snowboard, 
καθώς και πολλά αξεσουάρ σχεδιασμένα για βέλτιστη εκμετάλλευση του χώρου αποσκευών με προστατευτικά, πλέγματα και συστήματα οργάνωσης. 
Και, για ακόμη μεγαλύτερη άνεση, το Fiat 500X προσφέρει δύο πακέτα ειδικά για σκοπούς αναψυχής: Τα θερινά και χειμερινά πακέτα Xtra, τα οποία 
περιλαμβάνουν σχάρα για ποδήλατα ή σκι, αντίστοιχα, σε συνδυασμό με προστατευτικά για το χώρο αποσκευών.

Ζάντες αλουμινίου
Για να κάνετε το αυτοκίνητό να ξεχωρίζει, η MOPAR® έχει σχεδιάσει μια σειρά από ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών για το  500X, με 5 αποκλειστικά 
φινιρίσματα.

SILVER PACK FULL ΑΠΟ ΤΗΝ 
MOPAR® (ΕΠΙΛ. 1AP)

SILVER PACK LIGHT ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR® (ΕΠΙΛ. 9WJ)

ΜΑΥΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ (ΕΠΙΛ. 7JN)

ΕΠΙΛ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΑΚΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1AP Silver pack full 

Χρωμιωμένα 
καλύμματα καθρεφτών 5C6

• – – • • • • • • • • • • • • • •Χρωμιωμένο φινίρισμα 
πλευρών 58H

Χρωμιωμένη επένδυση 
καπό 7UU

9WJ Silver pack light 
Χρωμιωμένα 

καλύμματα καθρεφτών 5C6
• – – • • • • • • • • • • • • • •Χρωμιωμένο φινίρισμα 

πλευρών 58H

9WG Red Xtra pack 
Κόκκινα καλύμματα 

καθρεφτών 5J8
• • • • • • – • • • • – • – – – –Κόκκινο φινίρισμα 

πλευρών 5D6

9WH White Xtra pack 
Λευκά καλύμματα 

καθρεφτών 5J9
• • • • – • • • • – • • • • • • •Λευκό φινίρισμα 

πλευρών 5G1

• Προαιρετικά
– μη διαθέσιμο

ΕΚΔΟΣΗ 500X ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR®

COLOURED XTRA PACK ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR® 
(ΚΟΚΚΙΝΟ, ΕΠΙΛ. 9WG)* - (ΛΕΥΚΟ, ΕΠΙΛ. 9WH)**

* Διαθέσιμο στην Urban έκδοση
** RED XTRA PACK (κόκκινα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών + κόκκινα αυτοκόλλητα στο καπό και στην οροφή).
*** WHITE XTRA PACK (λευκά καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών + λευκά αυτοκόλλητα στο καπό και στην οροφή).
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n μόνο με ελαστικά 141 M+S         E μη διαθέσιμο σε κινητήρα 1,6 E-Torq          

 * μόνο με ελαστικά 142 M+S        i δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση αλυσίδων        

ΒΑΣΙΚΌΣ ΚΑΙ ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΕΞΌΠΛΙΣΜΌΣ

b = διαθέσιμο σε πακέτο         a =  βασικός εξοπλισμός          D =  προαιρετικά         5 =  μη διαθέσιμο

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ Urban City Cross Cross
Καλύμματα καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος 976 a a a

Καλούπι στο χρώμα των ποδιών - σκούρο γκρι 9YB 5 a a

Φώτα εξόδου από το όχημα 9Z3 5 5 a

ΑΝΕΣΗ / ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ
Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα - αυτόματο ανέβασμα/κατέβασμα, μπροστά - αυτόματο κατέβασμα, πίσω a a a

Χειροκίνητο σύστημα κλιματισμού a a 5

Ηλεκτρικό χειρόφρενο a a a

Εξωτερικοί καθρέφτες με ηλεκτρικό μηχανισμό και σύστημα αποπάγωσης a a a

Κλείδωμα / ξεκλείδωμα θυρών με τηλεχειριστήριο a a a

Σύστημα συγκράτησης σε επιφάνεια με κλίση a a a

Θήκη στην πλάτη του καθίσματος συνοδηγού a a a

Τιμόνι με ηλεκτρική υποβοήθηση a a a

Cruise control a a a

Κάθισμα οδηγού με ρυθμιζόμενο ύψος a a a

Διαχωριζόμενο πίσω κάθισμα a a a

Κιτ πλήρωσης / επισκευής ελαστικών (fix & go) a a a

Χειριστήρια στο τιμόνι, πορεία, ηχοσύστημα, bluetooth, αναγνώριση φωνής a a a

Stop&start (S&S) a a a

Πρόσθετο σύστημα θέρμανσης ptc a a a

Πρίζα 12V a a a

Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων (σούρουπο/αυγή) 051 5 5 a

Μπροστινό συρόμενο υποβραχιόνιο 132 PACK 08H/0ZL PACK 08H/0ZM PACK 08H/08J
Αυτόματος έλεγχος κλιματισμού σε δύο ζώνες 140 5 5 a

Safety Distance Manager 412 5 5 a

ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ Urban City Cross Cross
Τιμόνι με τεχνητό δέρμα a a a

Σπόιλερ a a a

Ασπρόμαυρη οθόνη TFT 3,5 ιντσών a a 5

Πρόσοψη ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος a a a

Σκούρα τζάμια 070 5 5 a

Δερμάτινα καθίσματα 211 5 5 PACK 08U
Ειδική διαμήκης δοκός για εξοπλισμό μεταφοράς φορτίου στην οροφή 375 5 D a

Ηλιοροφή με ηλεκτρικό μηχανισμό 400 D D D

DLO από χρώμιο 4MQ D D D

Λεβιές ταχυτήτων με δέρμα 5 a a

Λαβές θυρών, μπροστινό διακοσμητικό και λαβή χώρου αποσκευών σε σατέν χρώμιο 5 a a

Κόκκινο Passione 5B2 D D D

Λευκό Gelato 5CA D D D

Μπλε Italia 5CC D D D

Μαύρο Cinema 5CK D D D

Μπεζ Cappuccino 5DM D D D

Γκρι Argento 5DN D D D

Μπλε Venezia 5DP D D D

Μπλε Jeans 5DR D D D

Γκρι Moda 5DT D D D

Ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών 5FB a a 5

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών my19 5ZZ 5 5 a

Κόκκινο Amore 61P D D D

Πράσινο Techno 61Q D D D

Ματ μπλε jeans 5JQ D D D

Λευκό Perla 6FX D D D

Πράσινο Alpi 8CZ D D D

b = διαθέσιμο σε πακέτο         a =  βασικός εξοπλισμός          D =  προαιρετικά         5 =  μη διαθέσιμο

F διαθέσιμο ως επιλογή στα αυτόματα    
j διαθέσιμο ως επιλογή με τον κινητήρα 1,6 E-Torq            
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ΑΝΕΣΗ / ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ Urban City Cross Cross
Χειριστήρια (paddles) αλλαγής σχέσεων στο τιμόνι 4WE 5 O (μόνο DCT/AT) O (μόνο DCT/AT)
Ρεζέρβα μικρού μεγέθους 803 5 D D

Ρεζέρβα κανονικού μεγέθους 980 D D D

Κιτ καπνίσματος 989 D D D

Φώτα στα αλεξήλια GNC a 5 a

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Lane Assist / Αναγνώριση σήμανσης / Συμβουλές ταχύτητας a a a

Μπροστινός αερόσακος οδηγού a a a

Μπροστινός αερόσακος συνοδηγού a a a

Πλευρικοί αερόσακοι μπροστινών καθισμάτων a a a

Μπροστινοί και πίσω αερόσακοι τύπου κουρτίνας a a a

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών a a a

Μπροστινά φώτα ομίχλης με φανούς στροφής 5 a a

Κάμερα οπισθοπορίας 316 5 5 a

Πίσω αισθητήρας στάθμευσης 508 D D a

Αισθητήρας βροχής 347 5 5 a

Αυτόνομο φρένο έκτακτης ανάγκης 6DC 5 5 a

Ισχυρά φώτα LED (PLL) LM6 5 5 d
Αυτόματη επιλογή μεγάλης σκάλας LMS 5 5 a

3οπίσω προσκέφαλο 511 D D D

Ανίχνευση τυφλού σημείου XAN 5 5 PACK 0B5

AUDIO / TELEMATICS
Carplay/Android auto - smartphone mirroring 5 a a

6 ηχεία a a a

2 θύρες USB + AUX a a a

Πρόσβαση στο Uconnect μέσω κινητού τηλεφώνου a a a

b = διαθέσιμο σε πακέτο         a =  βασικός εξοπλισμός          D =  προαιρετικά         5 =  μη διαθέσιμο

ΗΧΌΣΥΣΤΗΜΑ / ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Urban City Cross Cross
Ψηφιακή μετάδοση ραδιοφωνικών εκπομπών RS9 5 a a

Σύστημα Beats audio (8 ηχεία) 4JF D D D

Έγχρωμη οθόνη TFT 3,5 ιντσών 710 5 a a

Θύρα usb τηλεχειριστηρίου (2η σειρά) RSX 5 D o

Uconnect 7 ιντσών Radio HD Live Navi UGE D a a

ΠΑΚΕΤΑ
FULL LIGHTS PACK (Προβολείς LED, περιβαλλοντικός φωτισμός) 0B3 D D D

SAFETY GENIUS PACK (Συναγερμός τυφλού σημείου, αυτόνομο φρένο έκτακτης ανάγκης, έγχρωμη οθόνη 
TFT 3,5 ιντσών) 0B5 5 D D

MANUAL COMFORT PACK (Μπροστινό συρόμενο υποβραχιόνιο, 3ο πίσω στήριγμα κεφαλής, δάπεδο φορτίου, 
μπροστινά και πίσω πατάκια, Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο στήριγμα μέσης) 08H D D D

LEATHER PACK (Δερμάτινα καθίσματα, Επενδυμένα πάνελ πίσω θυρών, 3ο πίσω προσκέφαλο) 08U D D D

b = διαθέσιμο σε πακέτο         a =  βασικός εξοπλισμός          D =  προαιρετικά         5 =  μη διαθέσιμο

 

j διαθέσιμο ως επιλογή με τον κινητήρα 1,6 E-Torq        * ενσωματωμένο CarPlay - συμβατότητα με Android Auto™
1) μη διαθέσιμο με τους κινητήρες 1,6 E-Torq

* ενσωματωμένο Apple CarPlay - συμβατότητα με Android Auto™
** OPT 5GF, δυνατότητα παραγγελίας μόνο με OPT 9WG. Μη συμβατό με την ηλεκτρική ηλιοροφή OPT 400
*** OPT 5GG, δυνατότητα παραγγελίας μόνο με OPT 9WH. Μη συμβατό με την ηλεκτρική ηλιοροφή OPT 400
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

* Οι προδιαγραφές (B) υποδεικνύουν τις τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου βάσει της μεθόδου μέτρησης / συσχέτισης που αναφέρεται στον κύκλο NEDC σύμφωνα με την Οδηγία (EΕ) 2017/1152-1153.
Οι τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που λαμβάνονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας υποδεικνύονται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση δεδομένων οχημάτων. Οι τιμές πιστοποίησης για CO2 και κατανάλωση καυσίμου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στις πραγματικές 
τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου, οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως, ενδεικτικά, το στυλ οδήγησης, η διαδρομή, οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες του οδοστρώματος, καθώς και η κατάσταση, η χρήση και ο εξοπλισμός του οχήματος. Η 
υποδεικνυόμενη τιμή CO2 και κατανάλωσης καυσίμου αφορά τις εκδόσεις του οχήματος με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να αλλάξουν κατά την επακόλουθη ρύθμιση, ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό ή/και το μέγεθος ελαστικών. 

Οι τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που υποδεικνύονται δεν είναι οριστικές και ενδέχεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα αλλαγών στον κύκλο παραγωγής. Ενημερωμένες τιμές θα είναι διαθέσιμες στον επιλεγμένο επίσημο αντιπρόσωπο του δικτύου FCA. Σε κάθε 
περίπτωση, οι επίσημες τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου του οχήματος που αγοράζει ο πελάτης θα παρέχονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το όχημα. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου είναι χρήσιμες για τον υπολογισμό φορολογίας 
και δασμών που αφορούν το όχημα, θα πρέπει να ανατρέχετε στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.

500X 1,6 E-TorQ 110 HP με S&S (B*) 1.0 Turbo 3 cylinder 120 HP MT (B*) 1.3 Turbo 4 cylinder 150 HP DCT (B*) 1,6 MultiJet II 120 HP (B*) 1,6 MultiJet II 120 HP DCT (B*)
Αρ. κυλίνδρων, διάταξη 4 σε σειρά 3 σε σειρά 4 σε σειρά 4 σε σειρά 4 σε σειρά

Διάμετρος x διαδρομή (mm) 77x85.8 70x86.5 70x86.5 79.5x80.5 79.5x80.5

Κυβισμός (cm3) 1598 999 1332 1598 1598

Λόγος συμπίεσης 11.1:1 10.5:1 10.5:1 16.5:1 16.5:1

Μέγιστη ισχύς kW (HP) σε σ.α.λ. 81 kW (110) στις 5500 rpm 88 kW (120) στις 5750 110 kW (150) στις 5500 88 kW (120) στις 3750 rpm 88kW (120) στις 3750 rpm

Μέγιστη ροπή (Nm) σε σ.α.λ. 152 Nm στις 4500 rpm 190 Nm στις 1750 270 Nm στις 1850 320 Nm στις 1750 rpm 320 Nm @ 1750 rpm

Τροφοδοσία βενζίνη, ψεκασμός πολλαπλών σημείων βενζίνη, άμεσου ψεκασμού βενζίνη, άμεσου ψεκασμού
Ντίζελ, άμεσου ψεκασμού, Common-Rail  

με σύστημα MultiJet 2, υπερσυμπιεστή και 
ενδιάμεσο ψύκτη

Ντίζελ, άμεσου ψεκασμού, Common-Rail  
με σύστημα MultiJet 2, υπερσυμπιεστή και 

ενδιάμεσο ψύκτη

Τύπος χρονισμού Μονός εκκεντροφόρος επί κεφαλής, 16 βαλβίδες Μονός εκκεντροφόρος επί κεφαλής με MultiAir, 12 βαλβίδες Μονός εκκεντροφόρος επί κεφαλής με MultiAir, 
16 βαλβίδες Διπλός εκκεντροφόρος επί κεφαλής, 16 βαλβίδες Διπλός εκκεντροφόρος επί κεφαλής, 16 βαλβίδες

Έλεγχος ωστηρίου Υδραυλικός Υδραυλικός Υδραυλικός Υδραυλικός Υδραυλικός

Σύστημα ανάφλεξης Ηλεκτρονικό, στατικό, σε συνδυασμό με τον ψεκασμό Ηλεκτρονικό, στατικό, σε συνδυασμό με τον ψεκασμό Ηλεκτρονικό, στατικό, σε συνδυασμό με τον ψεκασμό Με συμπίεση Με συμπίεση

Σύστημα Start&Stop ναι ναι ναι ναι ναι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Αριθμός καθισμάτων 5 5 5 5 5

Αριθμός θυρών 5 5 5 5 5
Μήκος (Προαιρετικός εξοπλισμός στο Urban) / (Προαιρετικός εξοπλισμός στο Cross) 
(mm) 4264 / 4269 4264 / 4269 4264 / 4269 4264 / 4269 4264 / 4269

Πλάτος (mm) / + εξ. καθρέφτες 1796 / 2025 1796 / 2025 1796 / 2025 1796 / 2025 1796 / 2025

Ύψος χωρίς μπάρες οροφής / με μπάρες οροφής (mm) 1595 / 1603 1595 / 1603 1595 / 1603 1595 / 1603 1595 / 1603

Μεταξόνιο (mm) 2570 2570 2570 2570 2570

Μπροστινό / πίσω μετατρόχιο (mm) 1545 / 1545 1545 / 1545 1545 / 1545 1545 / 1545 1545 / 1545

Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (λίτρα):
Πίσω κάθισμα μη διπλωμένο με το κιτ ελαστικών
Πίσω κάθισμα διπλωμένο με το κιτ ελαστικών
Πίσω κάθισμα μη διπλωμένο με ρεζέρβα
Πίσω κάθισμα διπλωμένο με ρεζέρβα
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah) 63 63 63 72 72

ΣΑΣΜΑΝ
Οδήγηση κίνηση στους μπροστινούς τροχούς κίνηση στους μπροστινούς τροχούς κίνηση στους μπροστινούς τροχούς κίνηση στους μπροστινούς τροχούς κίνηση στους μπροστινούς τροχούς

Οικογένεια κιβωτίου χειροκίνητο, 5 σχέσεων χειροκίνητο, 6 σχέσεων αυτόματο, 6 σχέσεων, δύο δίσκων χειροκίνητο, 6 σχέσεων αυτόματο, 6 σχέσεων, δύο δίσκων

Τελική μετάδοση 3929 4130 4438 3579 3833
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1,6 E-TorQ 110 HP με S&S (B*) 1.0 Turbo 3 cylinder 120 HP MT (B*) 1.3 Turbo 4 cylinder 150 HP DCT (B*) 1,6 MultiJet II 120 HP (B*) 1,6 MultiJet II 120 HP DCT (B*)

ΤΡΟΧΟΙ
Ελαστικά 16 ιντσών 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16
Ζάντες 16 ιντσών 6.5J x 16 6.5J x 16 6.5J x 16 6.5J x 16 6.5J x 16
Ελαστικά 17 ιντσών 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17
Ζάντες 17 ιντσών 7J x 17 7J x 17 7J x 17 7J x 17 7J x 17
Ελαστικά 18 ιντσών 225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18 225/45 R18
Ζάντες 18 ιντσών 7J x 18 7J x 18 7J x 18 7J x 18 7J x 18

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κιβώτιο τιμονιού Κρεμαγιέρα με υδραυλικό τιμόνι Dual Drive Κρεμαγιέρα με υδραυλικό τιμόνι Dual Drive Κρεμαγιέρα με υδραυλικό τιμόνι Dual Drive Κρεμαγιέρα με υδραυλικό τιμόνι Dual Drive Κρεμαγιέρα με υδραυλικό τιμόνι Dual Drive
Κύκλος στροφής από τοίχο σε τοίχο (m) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Κύκλος στροφής από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο (m) 11.05 11.05 11.05 11.05 11.05

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Μπροστά Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson
Πίσω Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson Ανεξάρτητοι τροχοί με διάταξη MacPherson

ΦΡΕΝΑ
Μπροστινά φρένα Αεριζόμενος δίσκος Αεριζόμενος δίσκος Αεριζόμενος δίσκος Αεριζόμενος δίσκος Αεριζόμενος δίσκος
Πίσω φρένα συμπαγής δίσκος συμπαγής δίσκος συμπαγής δίσκος συμπαγής δίσκος συμπαγής δίσκος

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΥΣ
Ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 48 48 48 55 55
Φορτίο χωρίς φορτίο (kg) ΧΩΡΙΣ οδηγό (75 kg) - 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ A 1275 1320 1320 1320 1320

Μέγ. βάρος ρυμούλκησης (kg) χωρίς φρένο 600 600 600 600 600
Μέγ. βάρος ρυμούλκησης (kg) με φρένο 800 1000 1200 1200 900

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Ανώτατη ταχύτητα (km/h) 180 188 200 186 186
Επιτάχυνση: 0-100 km/h (s) 11.5 10.9 9.1 10.7 10.7

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Κατανάλωση μεικτού κύκλου (l/100km) - μέγ./ελάχ. 7.0/6.7 6.0/5.8 6.5/6.1 4.9/4.7 5.1/4.7

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Εκπομπές CO2 (g/km) (μεικτός κύκλος) - μέγ./ελάχ. 159/154 139/133 146/140 128/124 134/122

ΕΠΙΠΕΔΟ ECOLOGY
Επίπεδο Ecology Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP

* Οι προδιαγραφές (B) υποδεικνύουν τις τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου βάσει της μεθόδου μέτρησης / συσχέτισης που αναφέρεται στον κύκλο NEDC σύμφωνα με την Οδηγία (EΕ) 2017/1152-1153.
Οι τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που λαμβάνονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας υποδεικνύονται ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση δεδομένων οχημάτων. Οι τιμές πιστοποίησης για CO2 και κατανάλωση καυσίμου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στις πραγματικές 
τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου, οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως, ενδεικτικά, το στυλ οδήγησης, η διαδρομή, οι καιρικές συνθήκες και οι συνθήκες του οδοστρώματος, καθώς και η κατάσταση, η χρήση και ο εξοπλισμός του οχήματος. Η 
υποδεικνυόμενη τιμή CO2 και κατανάλωσης καυσίμου αφορά τις εκδόσεις του οχήματος με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να αλλάξουν κατά την επακόλουθη ρύθμιση, ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό ή/και το μέγεθος ελαστικών. 

Οι τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου που υποδεικνύονται δεν είναι οριστικές και ενδέχεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα αλλαγών στον κύκλο παραγωγής. Ενημερωμένες τιμές θα είναι διαθέσιμες στον επιλεγμένο επίσημο αντιπρόσωπο του δικτύου FCA. Σε κάθε 
περίπτωση, οι επίσημες τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου του οχήματος που αγοράζει ο πελάτης θα παρέχονται στα έγγραφα που συνοδεύουν το όχημα. Σε περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές CO2 και κατανάλωσης καυσίμου είναι χρήσιμες για τον υπολογισμό φορολογίας 
και δασμών που αφορούν το όχημα, θα πρέπει να ανατρέχετε στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.
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Φροντίστε το όχημά σας με μόνο ένα κλικ! 
Μεταβείτε στη διεύθυνση my.fiat.com και 
ανακαλύψτε έναν κόσμο αποκλειστικών 
υπηρεσιών: ασφαλής συντήρηση, υπενθυμίσεις 
και προσαρμοσμένες προσφορές.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fiat καλώντας στον αριθμό χωρίς χρέωση 
0080034280000* από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε στη 
διάθεσή σας προσφέροντας υπηρεσίες οδικής βοήθειας, 365 ημέρες το χρόνο, 
24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών της Fiat για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με 
τα μοντέλα, τις υπηρεσίες, το δίκτυο αντιπροσώπων μας και, τέλος, για να 
κλείσετε ένα test drive με το όχημα που επιθυμείτε. Η Fiat είναι στη διάθεσή 
σας ώστε να ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη και απαίτηση που αφορούν τη χρήση 
του οχήματός σας ή τις υπηρεσίες βοήθειας που παρέχουμε.
*Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το κόστος κλήσεων του παρόχου σας εφόσον καλείτε από το 
εξωτερικό ή από κινητό τηλέφωνο.

Η τράπεζα FCA ασχολείται αποκλειστικά με αυτοκινητιστές και εξειδικεύεται στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ανεξάρτητα με το αν είστε ιδιώτης, επαγγελματίας ή έχετε τη δική σας επιχείριση, η FCA BANK σάς παρέχει τις καλύτερες και πιο ευέλικτες χρηματοδοτικές λύσεις, ώστε να μπορέσετε να αγοράσετε εύκολα ένα Fiat και να το οδηγήσετε αμέσως. 
Με την FCA BANK μπορείτε να συνδυάσετε το χρηματοδοτικό πακέτο ή το πακέτο λίζινγκ που διαθέτετε με υπηρεσίες ασφάλισης υψηλής αξίας, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας: πυρκαγιά και κλοπή, σύγκρουση και πλήρη ασφάλιση, 
επέκταση εγγύησης και σήμανση ασφαλείας στο παρμπρίζ ή στο όχημα. Επιπλέον, η FCA Bank προτείνει τη μακροπρόθεσμη μίσθωση ως ιδανική λύση για εταιρείες, επαγγελματίες και ιδιώτες που θέλουν επωφεληθούν από ένα νέο όχημα, χωρίς 
την επιβάρυνση της κατοχής του και των φόρων που αυτή συνεπάγεται. Όποιον τρόπο και αν επιλέγετε για να απολαμβάνετε την αυτοκίνηση, η FCA BANK μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας με χρηματοδοτικά πακέτα και πακέτα λίζινγκ, σε 
συνδυασμό με αποκλειστικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.fcabankgroup.com.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ 500X ΣΕ ΑΨΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ MOPAR® VEHICLE PROTECTION. 
Το Mopar® Vehicle Protection (MVP) περιλαμβάνει μια σειρά συμβάσεων υπηρεσιών οι οποίες είναι σχεδιασμένες ώστε όλες οι πελάτες μας να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν απρόσκοπτα την οδήγηση του οχήματός τους. Η γκάμα 
προϊόντων μιας περιλαμβάνει πληθώρα προγραμμάτων συντήρησης και επέκτασης εγγύησης, με ευέλικτη σειρά επιπέδων κάλυψης, ειδικά προσαρμοσμένων για την κάλυψη των οδηγικών σας αναγκών. Όλα με την έγκριση της Fiat. Γίνετε 
άμεσα συνδρομητές σε ένα από τα προγράμματα MVP κατά την αγορά ενός 500X και συμπεριλάβετέ το (εάν επιθυμείτε) στην οικονομική προσφορά της FCA Bank (σε επιλεγμένες αγορές) ή στους όρους συνδρομής κάθε προϊόντος. Το MVP 
διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες σέρβις πραγματοποιούνται με γνήσια ανταλλακτικά, από καταρτισμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς, σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Fiat σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επιλέξτε τη σύμβαση υπηρεσιών 
που ταιριάζει καλύτερα με τις οδηγικές σας συνήθειες.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ CIAO FIAT

Επισκεφτείτε το διαδικτυακό κατάστημα της 
Fiat στη διεύθυνση store.fiat.com

E-COMMERCE

Ακολουθήστε μας στο #FiatCare για 
πληροφορίες σχετικά με τον κόσμο της Fiat, ή 
για στείλετε ένα δημόσιο tweet ή ιδιωτικό μήνυμα 
στο @FiatCareIT για άμεση βοήθεια.

CIAO FIAT SOCIAL

my Fiat

Ο προαιρετικός εξοπλισμός των μοντέλων και οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν σε συγκεκριμένες αγορές ή λόγω νομικών απαιτήσεων. Τα δεδομένα, οι περιγραφές και οι εικόνες στο παρόν φυλλάδιο προορίζονται αποκλειστικά για απεικονιστικούς σκοπούς και ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης (06/2018). Ορισμένα μέρη του εξοπλισμού 
που περιγράφονται ή/και απεικονίζονται στο παρόν φυλλάδιο είναι προαιρετικά. Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα τιμών. Η FCA μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα μοντέλα που περιγράφονται στο παρόν φυλλάδιο, για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους. 
Fiat Marketing 04.2.0000.08 - S - 10/2018 - Εκτύπωση στην Ιταλία - TIPOGRAFO - Εκτύπωση σε χαρτί χωρίς χλώριο. 




