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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 (04/2020). 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 04.2.0000.16 - S - 04/2020 - Τυπώθηκε στην Ιταλία  - Tipografo - Τυπώθηκε σε χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

Εξασφαλίστε φροντίδα για το αυτοκίνητό 
σας με ένα κλικ! Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
my.fiat.com και ανακαλύψτε έναν κόσμο 
αποκλειστικών υπηρεσιών: ασφαλής 
συντήρηση, υπενθυμίσεις και εξατομικευμένες 
προσφορές προώθησης προϊόντων.

INTERNET

Η FCA Bank είναι μια τράπεζα ειδικά για τους αυτοκινητιστές, η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο της χρηματοδότησης αυτοκινήτων.
Είτε είστε ιδιώτες πελάτες, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση, η FCA BANK σάς προσφέρει τις καλύτερες και τις πιο ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης, προκειμένου να σας διευκολύνει στην επερχόμενη 
αγορά ενός Fiat, έτσι ώστε να μπορείτε να το κάνετε άμεσα δικό σας, χωρίς καθυστερήσεις. Με την FCA BANK, μπορείτε να συνδυάσετε το δάνειο χρηματοδότησής σας με ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ειδικά προσαρμοσμένες ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας: κάλυψη σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, κλοπής και σύγκρουσης, ολοκληρωμένη ασφάλιση, επέκταση εγγύησης και σήμανση ασφαλείας παρμπρίζ ή οχήματος. Επιπλέον, 
η FCA Bank προτείνει τη μακροπρόθεσμη ενοικίαση ως την ιδανική λύση για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες που θέλουν να επωφεληθούν από ένα νέο όχημα χωρίς το βάρος της ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων που αυτό 
συνεπάγεται. Όπως και να επιλέξετε να ζήσετε την εμπειρία της κινητικότητας, η FCA BANK μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας με πακέτα χρηματοδότησης και χρονομίσθωσης σε συνδυασμό με αποκλειστικές υπηρεσίες.
Για πλήρεις λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.fcabankgroup.com.

ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕΡΒΙΣΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ 500 ΣΑΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ MOPAR
®
 VEHICLE PROTECTION. 

Το Mopar
®
 Vehicle Protection (MVP) προσφέρει μια σειρά συμβολαίων σέρβις τα οποία είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν σε όλους τους πελάτες εγγυημένη 

οδηγική απόλαυση, χωρίς κωλύματα και έγνοιες. Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων επέκτασης εγγύησης και συντήρησης, 
με μια ευέλικτη σειρά επιπέδων κάλυψης, τα οποία έχουν σαν στόχο να καλύψουν τις οδηγικές ανάγκες σας. Όλα τα προγράμματα παρέχονται με την 
υποστήριξη της Fiat. Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα MVP διασφαλίζετε ότι όλες οι εργασίες σέρβις εκτελούνται με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών 
από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς στα επίσημα κέντρα επισκευής της FCA. Το MVP διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες σέρβις εκτελούνται 
με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών από άκρως πεπειραμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επισκευής της Fiat σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Επιλέξτε το συμβόλαιο σέρβις που ταιριάζει καλύτερα στις οδηγικές σας συνήθειες.

Το FCA Fleet & Business είναι το τμήμα που αποκρίνεται σε τις ανάγκες όλων 
των πελατών-επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, είτε 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε για μεγάλες εταιρείες. Μέσω του δικτύου 
συνεργατών μας, παρέχουμε στις επιχειρήσεις-πελάτες μας ειδικά προϊόντα 
χρηματοδότησης, εκμίσθωσης συμβάσεων ή αγοράς, καθώς και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες after-sales, όπως προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα σέρβις και 
επεκτάσεις εγγύησης.

www.fcafleet-business.com  

FLEET
& BUSINESS

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ FIAT

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα 
της Fiat στην τοποθεσία store.fiat

ΑΓΟΡΕΣ ON LINE

my Fiat

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER-SALES ΑΠΟ ΤΗ MOPAR
®

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER-SALES, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ.
Οι υπηρεσίες Fleet&Business της Mopar

®
 σας προσφέρουν τέλειες λύσεις που βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και σας παρέχουν πρόσβαση σε προνομιακές υπηρεσίες που μειώνουν τους χρόνους παύσης λειτουργίας 

των οχημάτων σας. Η σειρά υπηρεσιών μας σας εξασφαλίζει ειδικά πλεονεκτήματα που σας βοηθούν να καλύψετε πλήρως τις ανάγκες των οχημάτων σας, κάνοντας το σέρβις μια εύκολα διαχειρίσιμη υπόθεση για όλους τους πελάτες 
Fleet&Business και διασφαλίζοντας ότι θα απολαμβάνετε, ανά πάσα στιγμή, μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και ξέγνοιαστη εμπειρία κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας.  

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕΡΒΙΣ
Εγγραφείτε συνδρομητές σε ένα από τα εξατομικευμένα προγράμματα που προσφέρει το Mopar Vehicle Protection και εξασφαλίστε ότι το επαγγελματικό σας όχημα παραμένει συνεχώς σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΣΗΣ (PAY-PER-USE)
Πρόκειται για συμβόλαια που προβλέπουν μειωμένες χρεώσεις και προκαθορισμένες εκπτώσεις για τους πελάτες μας: μια ενιαία υπηρεσία μηνιαίας τιμολόγησης για ολόκληρο το στόλο αυτοκινήτων σας.

Ακόμα μεγαλύτερη αποκλειστικότητα. Ακόμα καλύτερη εναρμόνιση με τον τρόπο ζωής σας. Το νέο 500 προσφέρει μια τεράστια γκάμα γνήσιων αξεσουάρ και επιλογών εξατομίκευσης που έχουν αναπτυχθεί από τη Mopar
®
, για να μπορείτε να 

επικεντρωθείτε απλώς στο να είστε ο εαυτός σας. Με το Fiat 500, είναι εύκολο να ακολουθήσετε το πάθος σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ

Το Mopar
®
 Connect είναι η επίσημη σειρά δικτυωμένων υπηρεσιών της Mopar

®
, ειδικά για ζητήματα ασφάλειας / προστασίας και απομακρυσμένου ελέγχου οχήματος. Σας προσφέρει άμεση υποστήριξη σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και εύκολη διαχείριση οχήματος με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, οι ειδικοί της Mopar
®
 στις Εξουσιοδοτημένες Αντιπροσωπείες και 

Συνεργεία της Fiat είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fiat καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 80011500800* χωρίς χρέωση από τις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες οδικής βοήθειας. Επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών Fiat μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για το δικό σας μοντέλο, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για το δίκτυο επίσημων 
διανομέων. Επίσης μπορείτε να κλείσετε ένα test drive με ένα αυτοκίνητο της επιλογής σας. Η Fiat βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να 
ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη ή αίτημα που σχετίζεται με τη χρήση του αυτοκινήτου ή με τις υπηρεσίες υποστήριξης.

* Θυμηθείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις χρεώσεις κλήσεων από τον πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας σας, εάν καλείτε από το εξωτερικό ή από κινητό τηλέφωνο.



Οι πραγματικοί θρύλοι δεν γερνούν, απλώς αλλάζουν. Όπως 

το 500, το σύμβολο του ιταλικού design και lifestyle, το οποίο, 

εδώ και πάνω από 60 χρόνια, επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, 

ενώ, ταυτόχρονα, παραμένει πιστό στο αρχικό πνεύμα του. 

Μοντέρνο και cool από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση στους 

δρόμους, το 500, σήμερα, έχει πιο δυναμική και πιο ελκυστική 

προσωπικότητα, καλωσορίζοντας τον κόσμο με δύο νέα, 

θαυμάσια επίπεδα εξοπλισμού: μια ακαταμάχητα προκλητική 

γοητεία που, αναμφίβολα, θα κλέψει τις εντυπώσεις.

ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ,
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Στο εξωτερικό, απλά κοιτάξτε τα πίσω φώτα στο χρώμα του αμαξώματος 

και τα χρωμιωμένα ένθετα, ενώ στο εσωτερικό, το ταμπλό, το τιμόνι, τα 

πλήκτρα και όλα τα υλικά είναι πιο trendy από ποτέ: κάθε λεπτομέρεια του 

500 είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει την πρωτοτυπία του αυτοκινήτου, ενώ 

ταυτόχρονα προσδίδει στο μοντέλο ένα ακόμα πιο εκλεπτυσμένο status. 

Όταν μιλάμε για το 500, δεν είναι απλώς μόνο οι λεπτομέρειες που κάνουν 

τη διαφορά.

ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΚΑΝΟΥΝ ΤΗN 
ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ.
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Αυτή μοιάζει να είναι η δήλωση που θέλει να κάνει το 500 με τη νέα του όψη- 

τώρα ακόμα πονηρότερο με τις νέες νευρώσεις, τα βελτιωμένα “μουστάκια” 

και τον μπροστινό προφυλακτήρα που περιβάλλει την τρισδιάστατη μάσκα του 

ψυγείου - χωρίς να μιλήσουμε για τα φώτα ημέρας, που θυμίζουν το μηδέν 

στο λογότυπο, το οποίο είναι πραγματικά ένα χαρακτηριστικό υπογραφής, 

αδύνατο να μπερδευτεί με οτιδήποτε άλλο.

ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ 
ΠΑΝΩ ΜΟΥ.
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Το ΣΤΥΛ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΥΤΟ.

ΕΙΤΕ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.
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Κύρια περιεχόμενα: 
• νέο αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος «Powder Pink» με χρωμιωμένες λεπτομέρειες • Σύστημα ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας Uconnect™ 7” HD Live με ενσωματωμένο CarPlay και 

συμβατότητα με το Android Auto™. Περιεχόμενα βασικού εξοπλισμού επιπλέον της έκδοσης Lounge: • Πανοραμική οροφή • Ζάντες αλουμινίου 16” • Ψηφιακή οθόνη TFT 7”

• Φώτα ομίχλης. 

Κύρια περιεχόμενα: 
• αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος «Πράσινο Portofino» με λεπτομέρειες σε σατινέ χρώμιο • Σύστημα ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας Uconnect™ 7” HD Live με 
ενσωματωμένο CarPlay και συμβατότητα με το Android Auto™. Περιεχόμενα βασικού εξοπλισμού επιπλέον της έκδοσης Sport: • Πανοραμική οροφή 
• Ζάντες αλουμινίου 16” • Ψηφιακή οθόνη TFT 7”

Φινέτσα, αίγλη, κομψότητα και γοητεία. Με το αποκλειστικό του στιλ, 
όλοι οι δρόμοι θα γίνουν η πασαρέλα σας. Η Fiat σας παρουσιάζει το 
νέο σταρ: εσάς!

Ο ΝΕΟΣ ΣΤΑΡ

*Τα χρωμιωμένα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών που φαίνονται στην εικόνα είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας (κωδ. προαιρετικού εξοπλισμού: 4RR)

Δυναμικό από την κορφή ως τα… ελαστικά, σαγηνευτικό σε κάθε 
λεπτομέρεια. Μια νέα έκδοση, έτοιμη να κλέψει την προσοχή σας με ένα 

πρωτόγνωρο γοητευτικό χαρακτήρα.

Ο ΝΕΟΣ ΡΟΚ ΣΤΑΡ

10
 
11



SPORT
Μπορεί να τραβήξει την προσοχή όλων, απ’ όπου κι αν περάσει. Και αυτό 

το πετυχαίνει επιδεικνύοντας το αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος Μπλε 

Azzuro Italia, που υπογραμμίζει μοναδικά την σπορτίβ φύση του.

Κομψό με την πρώτη ματιά και πολύ σικ ταυτόχρονα, το 500 Lounge 

μοιάζει με κλασικό κοστούμι που έχει επανασχεδιαστεί με μοντέρνα 

«γραμμή» και ξεχωρίζει για τις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειές του.

LOUNGE

Κύρια περιεχόμενα:

• Σύστημα ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας Uconnect™ 7” HD Live με ενσωματωμένο CarPlay και συμβατότητα με το Android Auto™. Περιεχόμενα βασικού εξοπλισμού επιπλέον της 

έκδοσης Pop: • Πολυ-ελλειπτικοί προβολείς • Ζάντες αλουμινίου 15” • Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών στο χρώμα του αμαξώματος • Cruise Control

Κύρια περιεχόμενα: 
• Σύστημα ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας Uconnect™ 7” HD Live με ενσωματωμένο CarPlay και συμβατότητα με το Android Auto™. Περιεχόμενα βασικού εξοπλισμού επιπλέον 

της έκδοσης Pop: • Σπορτίβ εμπρός και πίσω προφυλακτήρας • Λεπτομέρειες σε σατινέ γραφίτη • Ζάντες αλουμινίου 15” • Cruise Control • Φώτα ομίχλης.

* Οι ζάντες αλουμινίου 16” που φαίνονται στην εικόνα είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας * Οι ζάντες αλουμινίου 16” που φαίνονται στην εικόνα είναι διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας
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Κύρια περιεχόμενα: 

• 7 αερόσακοι • Φώτα ημέρας LED • Στιλιζαρισμένα τάσια 15” (προαιρ.) • Χρωμιωμένες χειρολαβές θυρών • Τιμόνι με ρύθμιση ύψους • Ραδιόφωνο Uconnect™ με USB και 

χειριστήρια ήχου στο τιμόνι • Περιοριστής ταχύτητας.

* Τα στιλιζαρισμένα τάσια 15” που φαίνονται στην εικόνα είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

POP
Η έκδοση που σας καλωσορίζει στον κόσμο του 500. Το Pop είναι ένα 

αυτοκίνητο με «casual» στιλ, ιδανικό για την καθημερινότητά σας.

LOUNGE SPORT

STAR ROCKSTAR

500 ΕΚΔΟΣΕΙΣ

POP
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ΕΙΜΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ.

ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ
ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. 



None as  500 can be

Το σύστημα Uconnect™ 7” HD LIVE με οθόνη αφής, λειτουργία τύπου tablet και απεικόνιση HD, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον 
τομέα της πληροφόρησης - ψυχαγωγίας: ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, ξεκινώντας από τη σειρά υπηρεσιών Uconnect™ LIVE που προσφέρεται 
στο πακέτο του βασικού εξοπλισμού, σύστημα ανοιχτής συνομιλίας (hands-free), τεχνολογία Bluetooth® και φωνητική αναγνώριση. Επιπλέον, πέρα 
από το ραδιόφωνο FM/AM, ο οδηγός μπορεί να συνδέει συσκευές πολυμέσων μέσω USB ή μπορείτε να έχετε “συνεχή ροή” της μουσικής από 
το δικό σας συμβατό smartphone μέσω Bluetooth®νγεγονός που του δίνει πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά την ακρόαση μουσικής. Ακόμα, το 
νέο σύστημα Uconnect™ 7” HD LIVE προσφέρει ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB), καθώς και, κατόπιν παραγγελίας,  το ενσωματωμένο 3D σύστημα 
πλοήγησης TomTom. Επίσης, το σύστημα Uconnect™ διατίθεται τώρα με το Apple CarPlay, τον εξυπνότερο και ασφαλέστερο τρόπο χρήσης 
του iPhone στο αυτοκίνητο. Τώρα, μπορείτε να κάνετε κλήσεις, να παίζετε την αγαπημένη σας μουσική, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα, 
να λαμβάνετε οδηγίες πλοήγησης βελτιστοποιημένες με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και πολλά άλλα, παραμένοντας 
συγκεντρωμένοι στην οδήγηση. Το Android Auto™ σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι οργανωμένες σε απλές οθόνες και 
εμφανίζονται μόνο όποτε είναι απαραίτητο. Οι λειτουργίες του περιλαμβάνουν πρόσβαση στους Χάρτες Google, με φωνητικές οδηγίες πλοήγησης, 
πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και καθοδήγηση για αλλαγές λωρίδας, καθώς και πρόσβαση στο Google Play Music και σε 
πολλές άλλες υπηρεσίες μουσικής. Τώρα, μπορείτε να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις και να στέλνετε μηνύματα, έχοντας συνεχώς τα χέρια σας 
στο τιμόνι και τα μάτια σας στο δρόμο.

ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Για να απολαύσετε το Android Auto™**, συνδέστε ένα συμβατό smartphone 
στην ειδική θύρα USB του αυτοκινήτου σας.
Για τη χρήση του Android Auto™ στην οθόνη του τηλεφώνου σας, απαιτείται 
τηλέφωνο με λειτουργικό σύστημα Android, έκδοσης 5.0 (Lollipop) ή 
μεταγενέστερης, και η εφαρμογή Android Auto.

Για να απολαύσετε το Apple CarPlay*, συνδέστε το iPhone  
σας στην ειδική θύρα USB του αυτοκινήτου σας.

* Η ονομασία «Apple CarPlay» είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. Η χρήση του λογότυπου του 
Apple CarPlay σημαίνει ότι μια διασύνδεση χρήστη αυτοκινήτου πληροί τα πρότυπα απόδοσης 
της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτού του αυτοκινήτου ή για τη 
συμμόρφωσή του με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και κανονιστικά πρότυπα. Έχετε υπόψη σας 
ότι η χρήση αυτού του προϊόντος με συσκευές iPhone, iPod ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την 
απόδοση της ασύρματης επικοινωνίας.
** Οι ονομασίες «Android Auto», «Google Play» και «Χάρτες Google» είναι εμπορικά σήματα της 
Google Inc.

Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις:

Uconnect™ HD LIVE που περιλαμβάνει ραδιόφωνο, χειριστήρια στο 

τιμόνι, λειτουργία Bluetooth® hands-free και υπηρεσίες Uconnect™ LIVE 
(TuneIn, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, my: Car και eco: Drive).

UCONNECT™ 5” RADIO LIVE 
Περιλαμβάνει μεγάλη οθόνη αφής 5” με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB 

(Digital Audio Broadcasting), καθώς και χειριστήρια στο τιμόνι, λειτουργία 

Bluetooth® hands-free και υπηρεσίες Uconnect™ LIVE (TuneIn, Reuters, 

Twitter, Facebook, Deezer, my:Car και eco:Drive) (με το HD Nav LIVE ως 

προαιρετικό εξοπλισμό).π

UCONNECT™ RADIO
Είναι η «πόρτα» που σας οδηγεί στον κόσμο του Uconnect™:

ένα απλό, αλλά πλήρες ηχοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει ραδιόφωνο 

RDS, λειτουργία αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω USB και χειριστήρια 

ήχου στο τιμόνι.

UCONNECT™ 7” HD LIVE 
Το σύστημα Uconnect™ 7” διαθέτει οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 

7” με λειτουργία «έξυπνων χειρονομιών», για να έχετε τον απόλυτο 

έλεγχο στις άκρες των δαχτύλων σας. Το Uconnect™ 7” HD LIVE 

μπορεί, προαιρετικά, να εξοπλιστεί με ψηφιακό ραδιόφωνο DAB 
(Digital Audio Broadcasting) και Uconnect™ 7” HD Nav LIVE, το 

οποίο περιλαμβάνει το σύστημα πλοήγησης TomTom με 3D χάρτες. 

Δικτυωθείτε με το νέο Uconnect™ Link: προετοιμασία για το Apple 

CarPlay και συμβατότητα με το Android Auto™.

Για αυτούς που έχουν πάθος με τη μουσική, υπάρχει το ηχοσύστημα 

Hi-Fi Beats Audio με 8-κάναλο ενισχυτή DSP, 6 ηχεία και ένα sub-woofer, 

συνολικής ισχύος 440 W.

• 8-κάναλος ψηφιακός ενισχυτής DSP

• 2 tweeter στις μπροστινές κολώνες

• 2 woofer μεσαίου εύρους 165 mm στις μπροστινές πόρτες

• 2 ηχεία πλήρους εύρους 165 mm στα πίσω πλευρικά πλαίσια

• 1 sub-woofer 200 mm στο χώρο αποσκευών

• Συνολική ισχύς ηχοσυστήματος 440 Watt
10
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ

ΠΙΣΩ PARK ASSIST 
(Υποβοήθηση 

Παρκαρίσματος)

AUDIO MEDIA ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
HANDS-FREE

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
θερμοκρασίας
ψυκτικού υγρού
κινητήρα

ΟΘΟΝΗ TFT 7”
(Thin Film Transistor)

HMI
(Human Machine Interface -Διεπαφή 
Ανθρώπου Μηχανής)
στην ενσωματωμένη οθόνη με τα 
υπόλοιπα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το Fiat 500 σας προσφέρει την ευκαιρία, κατά παραγγελία, να έχετε έναν 

πίνακα οργάνων με ψηφιακή οθόνη TFT 7” που αναπτύχθηκε από την Ma-

gneti Marelli. Ένα όργανο με πληροφορίες χρήσιμες για την οδήγησή σας, 

πάντοτε σε πραγματικό χρόνο.

Όχι μόνο! Η λειτουργία του είναι σε πλήρη συνεργασία με το ραδιόφωνο

Uconnect™ LIVE DAB και Uconnect™ 7” LIVE, που σας επιτρέπουν επίσης 

να παίρνετε πληροφορίες για τις λειτουργίες πολυμέσων, μέσω τηλεφώνου 

και συνδεσιμότητας και τις πληροφορίες πλοήγησης, χρησιμοποιώντας την 

ίδια οθόνη.

Ανάλογα με την έκδοση του δικού σας Fiat 500, η οθόνη TFT είναι διαθέσιμη 

με δύο διαφορετικά βασικά γραφικά και επίσης αλλάζει εμφάνιση ανάλογα 

με το πρόγραμμα οδήγησης που ρυθμίζεται: Normal, Sport ή Eco. Ακόμα 

και η οθόνη Rear Park Assist θα εξατομικευτεί σύμφωνα με το δικό σας 

μοντέλο 500, ενώ μπορείτε να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών με τη 

λειτουργία TPMS όποτε θέλετε.

Μόνο με το Fiat 500, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε τελικά να έχετε

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

TPMS

NAVIGATION (ΠΛΟΗΓΗΣΗ)

ΠΙΣΩ PARK ASSIST (Υποβοήθηση Παρκαρίσματος)
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ

ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΑΡΑΠΕΡΑ
ΜΕ BI-XENON

Δεν είναι δύσκολο να παραμείνετε πιστοί στο αρχικό πνεύμα, με όλο και 

περισσότερο σύγχρονο στυλ και απόδοση. Όχι εάν γνωρίζετε πως να

Εκτός από τη νέα σειρά εμπρός και πίσω συγκροτημάτων φώτων που αναπτύχθηκαν σε 
συνεργασία με την Magneti Marelli, το Fiat 500 προσφέρει επίσης προβολείς Xenon, οι 
οποίοι διευρύνουν το οπτικό σας πεδίο, αυξάνοντας την φωτεινή ισχύ και τη διάχυση. Τα 
αποτελέσματα είναι απίστευτα: η νυχτερινή σας όραση αυξάνεται κατά 200% σε σύγκριση 
με τους συνηθισμένους προβολείς αλογόνου, προσφέροντάς σας τουλάχιστον ένα 
επιπλέον δευτερόλεπτο για να αντιληφθείτε εμπόδια και ένα πλεονέκτημα 28 μέτρων σε 
ότι αφορά την απόσταση πέδησης όταν ταξιδεύετε με 50 km/h. Αυτό σημαίνει λιγότερη 
πίεση, λιγότερη κόπωση των ματιών ακόμη και αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας: Οι 
προβολείς Xenon μάλιστα καταναλώνουν λιγότερο και διαρκούν περισσότερο, σχεδόν 
τρεις φορές περισσότερο από τα φώτα αλογόνου.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ XENONΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 
ΑΛΟΓΟΝΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΩ:

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΑΧΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΚΛΠΗΣΣΕΙ.

Υπάρχει ένα μυστικό στην αντιμετώπιση της κάθε στιγμής της ημέρας με άνεση και 

με καλή διάθεση. Το Fiat 500 το γνωρίζει:

 

 

 

 

 

Δημιουργημένο από κοινού από τις Fiat και Magneti Marelli, το Dualogic™, το νέας 

γενιάς ρομποτικό κιβώτιο σας αφήνει να επιλέγετε το στυλ οδήγησης που προτιμάτε 

κάθε στιγμή: χαλαρό και άνετο στην αυτόματη λειτουργία, φιλικό προς το περιβάλλον 

και δίνοντας περισσότερη σημασία στην κατανάλωση καυσίμου όταν επιλέγετε την 

λειτουργία ECO ή ζωηρό και σπορτίβ χρησιμοποιώντας τη σειριακή αλλαγή. Όταν 

θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μηχανικό κιβώτιο, ετοιμαστείτε να συναντήσετε την 

τολμηρότερη και πιο σπορτίβ πλευρά του Dualogic™: όσο περισσότερες είναι οι 

στροφές του κινητήρα, τόσο ταχύτερες και αμεσότερες γίνονται οι αλλαγές ταχύτητας.

ME DUALOGIC™

ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΑΠΟ 60.000/200.000

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5% ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

* Το χρωμιωμένο κάτω τμήμα προφυλακτήρα διατίθεται με το Kit Lounge (Προαιρ. 05F)

Μη διαθέσιμο σε οχήματα Υβριδικής τεχνολογίας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
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ΕΙΜΑΙ Ο 
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ,

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ,  
ΦΥΣΙΚΑ. 24
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ΝΕΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε 
εάν ο ηλεκτρικός κινητήρας παρέχει υποστήριξη στον 
βενζινοκινητήρα (Power) ή στη φόρτιση της μπαταρίας λιθίου 
(Charge).

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κάτω από 30km/h, και υπό ορισμένες συνθήκες, ο πίνακας 
οργάνων θα προτείνει να επιλεγεί η Νεκρά, αυτό θα 
απενεργοποιήσει τον κινητήρα, εξοικονομώντας καύσιμο και 
μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων.

ΡΟΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
Κοιτάξτε την οθόνη TFT για να ανακαλύψετε πώς λειτουργεί ο 
κινητήρας του ήπιου υβριδικού, όταν η μπαταρία υποστηρίζει 
την οδηγική απόλαυση και όταν επαναφορτίζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Αρ. κυλίνδρων: 3

• Κυβισμός: 999 cm3

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

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

• Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο

• Αρ. σχέσεων: 6+όπισθεν

• Μέγιστη ταχύτητα: 167 km/h

• Επιτάχυνση (0-100): 13,8 δευτ.

• Εκπομπές CO
2
 88g/km

* Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες 64-65.

ΝΕΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Μείωση κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών 
ρύπων CO

2
 (έως και 

-20% σε σύγκριση με 
τους προηγούμενους 
κινητήρες).*

ΚΑΥΣΙΜΟ
CO

2

 

Περισσότερη οδηγική 
απόλαυση χάρη στη 
λειτουργία E-Assist

Ας υποδεχθούμε το ήπιο υβριδικό σύνολο του Fiat 500. Ένας νέος κινητήρας 

που υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρικό σύστημα 12V για μείωση κατανάλωσης και 

εκπομπών CO
2
. Αυτή η τεχνολογία παρέχει υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση 

και βελτιώνει την οδηγική απόλαυση (E-ASSIST). Αυτό είναι δυνατό χάρη σε μια 

μπαταρία λιθίου 12v που επαναφορτίζεται κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης 

(E-COASTING) και της πέδησης (E-BREAKING) χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε 

άλλη υποστήριξη. 

Εύκολη στη 
χρήση, η μπαταρία 
επαναφορτίζεται από 
μόνη της χάρη στις 
λειτουργίες E-Coasting 
και E-Braking. 

Διαθέτοντας έγκριση τύπου 
υβριδικών οχημάτων, τα 
μοντέλα αυτά μπορούν να 
επωφεληθούν από διάφορα 
πλεονεκτήματα, όπως δωρεάν 
στάθμευση, ελεύθερη είσοδο 
σε ζώνες περιορισμένης 
κυκλοφορίας (δακτύλιος) και 
φορολογικές ελαφρύνσεις.

ZTL*

 *Ζώνες περιορισμένης 
κυκλοφορίας
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• Κυβισμός: 1.242 cm3

• Καύσιμο: Βενζίνη

• Πρότυπο εκπομπών Euro 6d-TEMP

• Μέγ. ισχύς EC: 51 kW (69 HP) στις 5.500 σ.α.λ.

• Μέγ. ροπή EC: 102 Nm (10,4 kgm) στις 3.000 σ.α.λ.

• Τελική ταχύτητα (km/h) 163

• Επιτάχυνση (δευτ.): 0-100 km/h 12,9

• Κατανάλωση καυσίμου (L/100 km),

κύκλος εντός πόλης: 5,8/

– κύκλος εκτός πόλης: 4,5

– μικτός κύκλος: 4,9

• Εκπομπές CO
2
 (g/km): 114

1.2 69 HP START&STOP MTA (B*)

* Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες 64-65.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.



ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΞΙΟΖΗΛΕΥΤΗ ΘΕΣΗ.

ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ. 32
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Ο ΝΕΟΣ ΣΤΑΡ

Νέα ταπετσαρία καθισμάτων 
Matelasse σε λευκό χρώμα 
Sand με λεπτομέρειες από 
τεχνόδερμα.

Δέρμα σε μαύρο Frau με δερμάτινα ένθετα σε ιβουάρ χρώμα.
Κεντημένο λογότυπο «500» σε ιβουάρ χρώμα αντίθεσης

Ταμπλό σε λευκό χρώμα Sand 
με περλέ φινίρισμα.

Νέα ταπετσαρία καθισμάτων 
Matelasse σε μαύρο χρώμα με 
λεπτομέρειες από τεχνόδερμα

ΙΒΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ταμπλό σε χρώμα ματ 
Burgundy.

500 STAR • Νέα ταπετσαρία καθισμάτων από ύφασμα Matelasse σε λευκό χρώμα Sand με λεπτομέρειες από τεχνόδερμα. • Ταμπλό σε λευκό χρώμα Sand με περλέ 

φινίρισμα. • Τιμόνι με επένδυση από μαύρο τεχνόδερμα.
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

500 ROCKSTAR • Νέα ταπετσαρία καθισμάτων από ύφασμα Technoprene σε μαύρο ριγέ χρώμα με λεπτομέρειες από τεχνόδερμα. • Ταμπλό σε ματ πράσινο χρώμα.

• Τιμόνι με ειδική επένδυση από μαύρο τεχνόδερμα και ένθετα σε σατινέ χρώμιο.

Ο ΝΕΟΣ ΡΟΚ ΣΤΑΡ

Νέα ταπετσαρία καθισμάτων από 
ύφασμα Technoprene σε μαύρο 
ριγέ χρώμα με λεπτομέρειες από 
τεχνόδερμα.

Ταμπλό σε ματ πράσινο χρώμα.

Νέα ταπετσαρία καθισμάτων από 
ύφασμα Technoprene σε μπλε 
ριγέ χρώμα με λεπτομέρειες από 
τεχνόδερμα.

Ταμπλό σε σατινέ γραφίτη.

Δέρμα σε μαύρο Frau με δερμάτινα ένθετα σε ιβουάρ χρώμα.
Κεντημένο λογότυπο «500» σε ιβουάρ χρώμα αντίθεσης.
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301
000

ΙΒΟΥΑΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
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SPORT

500 SPORT • Μαύρα υφασμάτινα με tribal tatoo • Επάνω μέρος σε μαύρο ύφασμα • Ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος • Μαύρο τεχνητό δέρμα • Μαύρο εσωτερικό

LOUNGE POP

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ



Ταπετσαρία από ύφασμα Prince 
of Wales

Καρό ύφασμα σε μαύρο-ιβουάρ 
χρώμα με μαύρα πλαϊνά και 

ιβουάρ ρέλι.
Προσκέφαλα και περιβλήματα 

από ύφασμα στο βασικό 
εξοπλισμό / από οικολογικό 

δέρμα ως προαιρετικός 
εξοπλισμός (Lounge Pack 05F).
Κεντημένο λογότυπο «500» σε 

μαύρο χρώμα αντίθεσης.

Καρό ύφασμα σε μαύρο-ιβουάρ 
χρώμα με μαύρα πλαϊνά και 

ιβουάρ ρέλι.
Προσκέφαλα και περιβλήματα 

από ύφασμα στο βασικό 
εξοπλισμό.

Κεντημένο λογότυπο «500» σε 
ιβουάρ χρώμα αντίθεσης.

Ταπετσαρία από ύφασμα Chevron
Ύφασμα Chevron σε σκούρο 

γκρι δύο αποχρώσεων (πλάτες 
καθισμάτων) με πλαϊνά και 

προσκέφαλα σε γκρι ύφασμα.
Λογότυπο «500» σε γκρι 

θερμοτυπία.

Μαύρο ύφασμα με σχέδιο γκρι 
tribal tatoo, άσπρο ρέλι και 

κεντημένο λογότυπο «500» σε 
άσπρο χρώμα.

Δέρμα σε μαύρο Frau με 
δερμάτινα ένθετα σε ιβουάρ 

χρώμα.
Κεντημένο λογότυπο «500» 

σε ιβουάρ χρώμα αντίθεσης.

Δέρμα σε μαύρο Frau με 
δερμάτινα ένθετα σε ιβουάρ 

χρώμα.
Κεντημένο λογότυπο «500» σε 

ιβουάρ χρώμα αντίθεσης.

Νέα ταπετσαρία καθισμάτων 
από ύφασμα Technoprene 
σε μαύρο ριγέ χρώμα με 

λεπτομέρειες από τεχνόδερμα 
και ένθετα σε γκρι Titanium.

Κεντημένο λογότυπο «500» σε 
γκρι Titanium.

Νέα ταπετσαρία 
καθισμάτων από ύφασμα 

Technoprene σε μπλε ριγέ 
χρώμα με λεπτομέρειες 

από τεχνόδερμα και μπλε 
ένθετα.

Κεντημένο λογότυπο «500» 
σε μπλε χρώμα.

Νέα ταπετσαρία καθισμάτων 
Matelasse σε λευκό  Sand 

με λεπτομέρειες από 
τεχνόδερμα.

Κεντημένο λογότυπο «500» 
σε χρώμα Burgundy.

Νέα ταπετσαρία καθισμάτων 
Matelasse σε μαύρο χρώμα 

με λεπτομέρειες από 
τεχνόδερμα.

Κεντημένο λογότυπο «500» 
σε χρώμα Burgundy.

ROCKSTAR POPSTAR SPORT LOUNGE

Είναι η μόδα που εμπνέει το 500; Αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολο να 

απαντηθεί, προπαντός όταν μπαίνετε στο εσωτερικό του 500, όπου όλες οι 

υφασμάτινες επενδύσεις και τα υλικά μοιάζουν λες και έρχονται κατευθείαν 

από τις πιο λαμπερές εβδομάδες μόδας του κόσμου και οι λεπτομέρειες 

μπορούν να συνδυαστούν με χιλιάδες τρόπους, προσφέροντας αμέτρητες 

λύσεις για όλα τα γούστα.

ΤΟ 500 ΕΙΝΑΙ 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ.
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Αυτό δηλώνει η σειρά ζαντών αλουμινίου, από την οποία μπορείτε να επιλέξετε 

το μοντέλο που θέλετε για να ολοκληρώσετε και να βάλετε τη μοναδική 

προσωπική σας σφραγίδα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο γνωρίζει καλά ότι δεν 

έχει νόημα να αναζητά κανείς την τελειότητα, όταν την έχει ήδη φτάσει. Ή 

ίσως και ξεπεράσει!

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ.

ΓΚΡΙ ΤΑΣΙΑ 14” 
(POP)

ΣΤΙΛΙΖΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 15”
(προαιρετικά POP)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15”
γυαλιστερές ασημί

(LOUNGE, προαιρετικά STAR)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15”
με φινίρισμα σε σατινέ γραφίτη

(προαιρετικά SPORT, ROCKSTAR)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15”
γυαλιστερές ασημί

(προαιρετικά LOUNGE)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15”
γυαλιστερές ασημί

(SPORT)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”
βαμμένες μαύρες ματ με φινίρισμα 

διαμαντοκοπής
(προαιρετικά ROCKSTAR)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”
με φινίρισμα διαμαντοκοπής

(ROCKSTAR)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”
βαμμένες άσπρες με φινίρισμα 

διαμαντοκοπής
(προαιρετικά STAR)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”
βαμμένες μαύρες με φινίρισμα 

διαμαντοκοπής
(προαιρετικά STAR)

ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”
glossy silver

(STAR)
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ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΣΤΕΛ

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
CONVERTIBLE

227 
ΑΣΠΡΟ GHIACCIO

ΤΡΙΠΛΗΣ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

268 
ΑΣΠΡΟ GELATO

166 
ΠΡΑΣΙΝΟ LATTEMENTA

111 
ΚΟΚΚΙΝΟ PASSIONE

552 
ΚΟΚΚΙΝΟ CORALLO

735 
ΓΚΡΙ CARRARA

866  
ΜΠΟΡΝΤΟ OPERA

687 
ΜΠΛΕ DIPINTO DI BLU

695 
ΓΚΡΙ POMPEI

876 
ΜΑΥΡΟ VESUVIO

372 
ΓΚΡΙ COLOSSEO

425 
ΜΠΛΕ ITALIA

494 - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ STAR
ΑΣΠΡΟ POWDER PINK

421- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ROCKSTAR
ΠΡΑΣΙΝΟ PORTOFINO 

149 - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ 
ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ SPORT
ΠΡΑΣΙΝΟ ALPI

MAT

ΚΟΚΚΙΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΑΥΡΗ ΟΡΟΦΗ ΜΠΕΖ ΟΡΟΦΗΓΚΡΙ ΟΡΟΦΗ
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• ΦΙΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
•  ΠΛΑΪΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ 500
•  ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 

ΚΑΠΟ

ΠΑΚΕΤΟ STYLE

•  ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

•  ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ 
ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 50/50 

• ΘΗΚΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
• ΠΑΤΑΚΙΑ 

ΠΑΚΕΤΟ COMFORT

• UCONNECT™ 7” HD LIVE
•  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ APPLE CARPLAY 

KAI ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ANDROID 
AUTO + 2 ΗΧΕΙΑ

UCONNECT™ 

ΠΑΚΕΤΟ LINK DAB 
• UCONNECT™ 7” HD LIVE
•  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  APPLE CARPLAY 

KAI ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ANDROID AUTO + 2 ΗΧΕΙΑ

UCONNECT™

ΠΑΚΕΤΟ LINK

• UCONNECT™ 7” HD NAV LIVE
•  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ APPLE CARPLAY 

KAI ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ANDROID 
AUTO + 2 ΗΧΕΙΑ

UCONNECT™ 
ΠΑΚΕΤΟ LINK NAV 

•  ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ

• ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ECOLEATHER

ΠΑΚΕΤΟ LOUNGE

Το δικό σας 500 αξίζει να είναι ξεχωριστό. Και μοναδικό, ακριβώς όπως εσείς. 

Για αυτό μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά προαιρετικά πακέτα 

κατασκευασμένα να αυξήσουν το στυλ, την τεχνολογία και την άνεσή του.  

Κάνοντας κάθε ταξίδι απολαυστικό.

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 500 
ΠΙΟ ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΟ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΚΕΤΟ

•  ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ CITY

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΚΕΤΟ LOUNGE
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ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΛΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ.



   

A

B

C

ΜΑΥΡΑ ΠΑΤΑΚΙΑ - B

Σετ με 4 πατάκια με ιβουάρ 
περίγραμμα, ιβουάρ λογότυπο 
500 και Ιταλική σημαία.
Σύστημα ασφαλείας 2 πείρων

ΜΑΥΡΑ ΠΑΤΑΚΙΑ - A

Σετ με 4 πατάκια με μαύρο 
περίγραμμα, ιβουάρ λογότυπο 
500 και Ιταλική σημαία.
Σύστημα ασφαλείας 2 πείρων

ΜΑΥΡΑ ΠΑΤΑΚΙΑ - C

Σετ με 4 πατάκια με μαύρο 
περίγραμμα, μαύρο λογότυπο 
500 και Ιταλική σημαία.
Σύστημα ασφαλείας 2 πείρων

ΚΑΝΕΝΑ 500 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΙΔΙΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ.

Χάρη στα αξεσουάρ Mopar 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΠΟ

ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΤΟΜΗ

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Αυτοκόλλητα για τις πόρτες, τα εμπρός και πίσω φτερά.

ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ITALY 

Ταινίες για το καπό και την οροφή. Μη συμβατό με την έκδοση με 
ηλιοροφή.

ΤΑΙΝΙΕΣ 500 ITALY

Ταινίες για το καπό και την οροφή. Συμβατές με την έκδοση ηλιοροφής

ΤΑΙΝΙΕΣ 500 ITALY

ITALY LOVERS

ΣΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΦΤΕΡΟ

Στυλ και ιταλικός αέρας: τα τρία χρώματα της ιταλικής σημαίας ένθετα 
σε ένα χρωμιωμένο πλαίσιο 50

 
51



   

Μονή θήκη, άσπρη με χρωματιστές
 κουκίδες.

Σετ με 2 θήκες, σε κόκκινο και μαύρο  
παστέλ.

Σετ με 2 θήκες, σε πράσινο British και 
μαύρο παστέλ.

Σετ με 2 κόκκινες θήκες, η μία με τα 
γραφικά της ιταλικής σημαίας.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Σετ με 2 θήκες με καρό σημαία και 
λογότυπο 500.

Σετ με 2 θήκες, κόκκινο κοράλλι και 
γραφικά σιρίτι chevron.

Σετ με 2 θήκες, άσπρο/μπλε Italy, 
άσπρο/πράσινο military.

Σετ με 2 θήκες, σε ανοικτό μπλε και 
άσπρο παστέλ.

Σετ με 2 θήκες, σε ανοικτό πράσινο και άσπρο 
παστέλ.

Σετ με 2 θήκες, σε πορτοκαλί 
και άσπρο παστέλ.

Σετ με 2 θήκες, σε μπεζ και άσπρο 
παστέλ.

Μονή θήκη, μαύρη με χρωματιστές κουκίδες.

Σετ με 2 θήκες, σε ανοικτό γκρι και 
μαύρο.

Σετ με 2 θήκες, σε σκούρο γκρι και μαύρο  
παστέλ.

Σετ με 2 θήκες, σε μεταλλικό κόκκινο και μαύρο 
παστέλ.
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   ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15”

ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”

ΖΑΝΤΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14”

Διαστάσεις: 5.5Jx14” H2. Απαιτούνται ελαστικά 175/65 
R14. Το κιτ περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 50927759. 
Τα κεντρικά καπάκια δεν περιλαμβάνονται. Ακατάλληλες 
για αλυσίδες χιονιού.

ΚΙΤ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14’’ ΣΕ ΜΑΥΡΟ 
ΔΙΑΜΑΝΤΕ

Διαστάσεις 6Jx15”. 18 ακτίνες. Απαιτούνται ελαστικά 
185/55 R15. Περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 51787641 και 
4 κεντρικά καπάκια 51884863. Ακατάλληλο για αλυσίδες 
χιονιού.

ΚΙΤ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15”

Διαστάσεις 6Jx15”. 9 διπλές ακτίνες. Απαιτούνται ελαστικά 
185/55 R15. Περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 51877472 και 
4 κεντρικά καπάκια 51884863. Ακατάλληλο για αλυσίδες 
χιονιού.

ΚΙΤ ΣΠΟΡ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15”

Διαστάσεις 6Jx15”. 5 διπλές ακτίνες. Απαιτούνται ελαστικά 
185/55 R15. Περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 50901664 και 
4 κεντρικά καπάκια 51884863. Ακατάλληλο για αλυσίδες 
χιονιού.

ΚΙΤ ΣΠΟΡΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ 15”

Διαστάσεις 6Jx15”. 5 διπλές ακτίνες. Απαιτούνται ελαστικά 
185/55 R15. Περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 51877472 και 
4 κεντρικά καπάκια 51884863. Ακατάλληλο για αλυσίδες 
χιονιού.

ΚΙΤ ΣΠΟΡΤΙΒ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15”

Διαστάσεις: 6.5Jx16” H2. Απαιτούνται ελαστικά 195/45 
R16. Το κιτ περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 50927757. Τα 
κεντρικά καπάκια δεν περιλαμβάνονται. Ακατάλληλες για 
αλυσίδες χιονιού.

ΚΙΤ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16” ΣΕ ΔΙΧΡΩΜΙΑ ΣΕ 
ΜΑΤ ΓΚΡΙ/ΜΑΥΡΟ

Διαστάσεις: 6.5Jx16” H2. Απαιτούνται ελαστικά 195/45 
R16. Το κιτ περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 50927758. Τα 
κεντρικά καπάκια δεν περιλαμβάνονται. Ακατάλληλες για 
αλυσίδες χιονιού.

ΚΙΤ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16’’ ΣΕ ΑΣΠΡΟ ΜΑΤ 
ΔΙΑΜΑΝΤΕ

Διαστάσεις 6.5Jx16”. 5 διπλές ακτίνες. Απαιτούνται 
ελαστικά 195/45 R16. Περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 
51852047 και 4 κεντρικά καπάκια 51884863. Ακατάλληλο 
για αλυσίδες χιονιού.

ΚΙΤ ΣΠΟΡ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”

Διαστάσεις 6.5Jx16”. 17 ακτίνες. Απαιτούνται ελαστικά 
195/45 R16. Περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 51852046 
και 4 κεντρικά καπάκια 51884863. Ακατάλληλο για 
αλυσίδες χιονιού.

ΚΙΤ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”

Διαστάσεις 6.5Jx16”. 8 ακτίνες. Απαιτούνται ελαστικά 
195/45 R16. Περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 50902470 
και 4 κεντρικά καπάκια 51884863. Ακατάλληλο για 
αλυσίδες χιονιού.

ΚΙΤ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”

Διαστάσεις 6.5Jx16”. 7 ακτίνες. Απαιτούνται ελαστικά 
195/45 R16. Περιλαμβάνει 4 μονούς τροχούς 50901668 
και 4 κεντρικά καπάκια 51884863. Ακατάλληλο για 
αλυσίδες χιονιού.

ΚΙΤ ΖΑΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16”
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

(B) (B)

Κινητήρας Hatchback - Convertible Hatchback - Convertible

Αρ. κυλίνδρων, διάταξη 3 4 σε σειρά, εγκάρσια

Διάμετρος x διαδρομή (mm) 70.8 x 86.5 70.8 x 78.9

Κυβισμός (cm3) 999 1242

Καύσιμο Βενζίνη Βενζίνη

Πρότυπο εκπομπών Euro 6d-FINAL Euro 6d-TEMP 

Σχέση συμπίεσης 12.0:1 11.1:1

Μέγιστη ισχύς EC: kW (HP) στις σ.α.λ. 51  (70)  6000 51 (69) 5500

Μέγιστη ροπή EC: Nm (kgm) στις σ.α.λ. 92 (9,38) 3500 102 (10.4) 3000

Σύστημα καυσίμου Διαδοχικός ηλεκτρονικα ελεγχόμενος ψεκασμός πολλαπλών  
σημείων, με ανεπίστροφο σύστημα

Διαδοχικός ηλεκτρονικα ελεγχόμενος ψεκασμός πολλαπλών σημείων,  
με ανεπίστροφο σύστημα

Ανάφλεξη σπινθηριστής σπινθηριστής

Κιβώτιο ταχυτήτων
Μετάδοση κίνησης εμπρός εμπρός

Συμπλέκτης υδραυλικός μηχανικός

Κιβώτιο ταχυτήτων, αρ. σχέσεων 6 + όπισθεν 5 + όπισθεν

Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος σύστημα διεύθυνσης Dualdrive™, με ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα σύστημα διεύθυνσης Dualdrive™, με ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα 

Κύκλος στροφής (m) 9.3 9.3

Φρένα ABS με EBD ABS με EBD

Εμπρός: (mm) Δαγκάνες zero drag για δίσκους Ø  257x22 δισκόφρενα Ø  257 mm

Πίσω: (mm) Ταμπούρα Ø 180 mm Ταμπούρα Ø 180 mm

Ανάρτηση   

Εμπρός: ανεξάρτητη σε κάθε τροχό, γόνατα τύπου MacPherson με εγκάρσια κάτω ψαλίδια εδραζόμενα σε βοηθητικό                    υποπλαίσιο, αντιστρεπτική ράβδο συνδεδεμένη στο αμορτισέρ      

Πίσω: ημιάκαμπτο άξονα στρέψης και αντιστρεπτική δοκό ημιάκαμπτο άξονα στρέψης και αντιστρεπτική δοκό

Ζάντες
POP 175/65 R 14 175/65 R 14 

LOUNGE / SPORT 185/55 R 15 185/55 R 15

STAR / ROCKSTAR 195/45 R 16 195/45 R 16

 
1.2 69 HP Start&Stop 

MTA
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

(B) (B)

Διαστάσεις Hatchback - Convertible Hatchback - Convertible

Μήκος (mm) 3571 3571

Πλάτος (mm) με / χωρίς  εξωτ. καθρέφτες 1627 / 1893 1627 / 1893

Ύψος (mm) 1488 1488

Μεταξόνιο (mm) 2300 2300

Μετατρόχιο μπροστά (mm) 1413 1413

Μετατρόχιο πίσω (mm) 1407 1407

VDA χωρητικότητα αποσκευών (dm3) 185 185

Βάρη
Συνολικό βάρος (kg) 980 975 / 995*

Χωρητικότητες
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 35 35

Μπαταρία 12 V
Χωρητικότητα (Ah) 50 63

Επιδόσεις   

Τελική ταχύτητα (km/h) 167 163

Επιτάχυνση (sec): 0-100 km/h 13.8 12.9

“Κατανάλωση καυσίμου (Οδηγία 2004/3/ΕΚ)
(L/100 km (μέγ. / ελάχ. τιμή)”

(B) (B)

Hatchback - Convertible MT Hatchback MTA

κύκλος εντός πόλης 4.7 5.8

κύκλος εκτός πόλης 3.4 4.5

 μικτός κύκλος 3.9 4.9

Εκπομπές CO
2
 (g/km) 88 114

* Cabrio          ** Οι τιμές αφορούν σε οχήματα εξοπλισμένα με το κιβώτιο ταχυτήτων Dualogic™.    

1.2 69 HP Start&Stop MTA

Οι προδιαγραφές (B) υποδηλώνουν τις τιμές εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης του κύκλου NEDC, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/1152-1153.   

Οι προδιαγραφές (C) υποδηλώνουν τις τιμές εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου που υπολογίζονται με βάση τη νέα διαδικασία δοκιμής WLTP όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/1347.    

Οι τιμές εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου που επιτυγχάνονται σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη οδηγία επισημαίνονται με ανάλογο τρόπο, για λόγους σύγκρισης των χαρακτηριστικών των αυτοκινήτων. Οι εγκεκριμένες τιμές εκπομπών CO

2
 και 

κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου, 

οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες π.χ., ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, από τον τρόπο οδήγησης, τη διαδρομή, τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος, από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου.

Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου ισχύουν για τις εκδόσεις αυτοκινήτων με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές. Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό ή/και το μέγεθος 

των επιλεγμένων ελαστικών.      
Οι  αναφερόμενες  τιμές  εκπομπών  CO

2
 και  κατανάλωσης  καυσίμου  δεν  είναι  οριστικές  μπορεί  να  διαφοροποιηθούν  λόγω  αλλαγών  στον  κύκλο  παραγωγής.  Πιο  ενημερωμένες  τιμές  διατίθενται  σε  επιλεγμένους  επίσημους  εμπορικούς  

αντιπροσώπους  του  δικτύου  FCA.      
Σε  κάθε  περίπτωση,  οι  επίσημες  τιμές  εκπομπών  CO

2
 και  κατανάλωσης  καυσίμων  του  αυτοκινήτου  που  αγοράστηκε  από  τον  πελάτη,  παρέχονται  μαζί  με  τα  συνοδευτικά  έγγραφα  του  αυτοκινήτου.   

Για τις περιπτώσεις που οι τιμές εκπομπών CO
2
 και κατανάλωσης καυσίμου σχετίζονται με τον υπολογισμό φόρων και τελών, πρέπει να γίνεται αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.     
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5

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

500 500 C

POP LOUNGE SPORT STAR ROCK-
STAR POP LOUNGE

ΕΚΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΛ
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος a a a a a a a

Χρωμιωμένες εξωτερικές χειρολαβές στις πόρτες a a 5 a a a a

Χειριστήρια ήχου στο τιμόνι (6 πλήκτρα) 4WE a 5 5 5 5 a 5

Δερμάτινο τιμόνι με χειριστήρια ήχου (8 πλήκτρα) 318 D a a a a D a

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι βαμμένοι εξωτερικοί καθρέφτες με αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας 041 a a a a a a a

Φιμέ κρύσταλλα πίσω παραθύρων 070 5 D D D a 5 D

Δερμάτινη λαβή επιλογέα ταχυτήτων** 4VU 5 5 5 D D 5 5

Μεταλλική βαφή D D D D D D D

Ειδικό παστέλ χρώμα D D D D D D D

Βαφή τριπλής επίστρωσης D D D D D D D

a βασικός εξοπλισμός          D προαιρετικός εξοπλισμός           - μη διαθέσιμο         I Σειρά αξεσουάρ        

 T  μη διαθέσιμο για Opera Bordeaux (866) και Άσπρο τριπλής επίστρωσης (227/B)           T T η δερμάτινη λαβή επιλογέα ταχυτήτων θα ταιριάζει πάντα με το χρώμα του τιμονιού he leather gear knob will always match the colour of the steering wheel

500 500 C

POP LOUNGE SPORT STAR ROCK-
STAR POP LOUNGE

ΤΡΟΧΟΙ
Ατσαλινες ζαντες 14'' 0R5 a 5 5 5 5 a 5

Γυαλιστερές ασημί ζάντες αλουμινίου 15” 4AV 5 a 5 5 5 5 a

Γυαλιστερές ασημί ζάντες αλουμινίου 15” Sport 433 5 5 a 5 5 5 5

Ζάντες αλουμινίου 15” με φινίρισμα σε σατινέ γραφίτη 415 5 5 D 5 5 5 5

Γυαλιστερές ασημί ζάντες αλουμινίου 16” 1LR 5 5 5 a 5 5 5

Ζάντες αλουμινίου 16” μαύρου χρώματος με φινίρισμα διαμαντοκοπής 7PN 5 5 5 D 5 5 5

Ζάντες αλουμινίου 16’’ Rockstar με φινίρισμα διαμαντοκοπής 9S2 5 5 5 5 a 5 5

Ζάντες αλουμινίου 16" βαμμένες μαύρες ματ με φινίρισμα διαμαντοκοπής 9S4 5 5 5 5 D 5 5

a βασικός εξοπλισμός          D προαιρετικός εξοπλισμός           - μη διαθέσιμο         I Σειρά αξεσουάρ   
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

500 500 C

POP LOUNGE SPORT STAR ROCK-
STAR POP LOUNGE

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Ζάντες αλουμινίου 15” με 18 ακτίνες και ελαστικά 185/55 (μη συμβατά με χιονοαλυσίδες) I I I I I I I

Ζάντες αλουμινίου 15” με 9 διπλές ακτίνες και ελαστικά 185/55 (μη συμβατά με χιονοαλυσίδες) I I I I I I I

Ζάντες αλουμινίου 16” με 8 ακτίνες και 195/45 (μη συμβατά με χιονοαλυσίδες) I I I I I I I

Ζάντες αλουμινίου 16”, με 5 ακτίνες σπορτίβ με φινίρισμα διαμαντιού και ελαστικά 195/45* (μη συμβατά με χιονοαλυσίδες) I I I I I I I

Ζάντες αλουμινίου 16”, με 7 ακτίνες σπορτίβ με φινίρισμα διαμαντιού και ελαστικά 195/45* (μη συμβατά με χιονοαλυσίδες) I I I I I I I

Ζάντες αλουμινίου 16” με 17 ακτίνες και ελαστικά 195/45 (μη συμβατά με χιονοαλυσίδες) I I I I I I I

Ζάντες αλουμινίου 16”, με 20 ακτίνες με φινίρισμα διαμαντιού γκρι/μαύρο και ελαστικά 195/45 (μη συμβατά με χιονοαλυσίδες) I I I I I I I

Άσπρες ζάντες αλουμινίου 16”, με 20 ακτίνες με φινίρισμα διαμαντιού και ελαστικά 195/45 (μη συμβατά με χιονοαλυσίδες) I I I I I I I

Επιχρωμιωμένη γραμμή καπό I I I I I I I

Αυτοκόλλητες κόκκινες σπορτίβ ταινίες I I I I I I I

Αυτοκόλλητες άσπρες σπορτίβ ταινίες I I I I I I I

Αυτοκόλλητες μαύρες σπορτίβ ταινίες I I I I I I I

Μαύρη αυτοκόλλητη σκακιέρα οροφής I I I I I 5 5

Άσπρη αυτοκόλλητη σκακιέρα οροφής I I I I I 5 5

Κόκκινη αυτοκόλλητη σκακιέρα οροφής I I I I I 5 5

Αυτοκόλλητες πλευρικές ταινίες Italia I I I I I I I

a βασικός εξοπλισμός          D προαιρετικός εξοπλισμός           - μη διαθέσιμο             I Σειρά αξεσουάρ   

500 500 C

POP LOUNGE SPORT STAR ROCK-
STAR POP LOUNGE

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Μαύρο σήμα σκακιέρα για προστατευτικές ταινίες I I I I I I I

Κόκκινο σήμα σκακιέρα για προστατευτικές ταινίες I I I I I I I

Σήμα ιταλικής σημαίας στο φτερό I I I I I I I

Σπορτίβ κάλυμμα κλειδιού I I I I I I I

Κάλυμμα κλειδιού Italy I I I I I I I

Άσπρο και μπλε - άσπρο και πράσινο κάλυμμα κλειδιού I I I I I I I

Κάλυμμα κλειδιού κόκκινο coral και chevron fantasy I I I I I I I

Χρωμιωμένα αεροδυναμικά καλύμματα καθρεφτών I I I I I I I

Κόκκινα καλύμματα καθρέφτη I I I I I I I

Μαύρα καλύμματα καθρέφτη I I I I I I I

Άσπρα καλύμματα καθρέφτη I I I I I I I

a βασικός εξοπλισμός          D προαιρετικός εξοπλισμός           - μη διαθέσιμο            I Σειρά αξεσουάρ   
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500 500 C

POP LOUNGE SPORT STAR ROCK-
STAR POP LOUNGE

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Σπορτίβ αλουμινένια καλύμματα πεταλιών και υποπόδιο I I I I I I I

Μαύρη κρεμάστρα ρούχων για το εμπρός προσκέφαλο I I I I I I I

Ιβουάρ κρεμάστρα ρούχων για το εμπρός προσκέφαλο I I I I I I I

Λαστιχένια προστατευτικά πατάκια I I I I I I I

Προστατευτικά πατάκια με ιβουάρ γραφικά και μαύρη μπορντούρα I I I I I I I

Προστατευτικά πατάκια με ιβουάρ γραφικά και ιβουάρ μπορντούρα I I I I I I I

Προστατευτικά πατάκια με μαύρα γραφικά και μαύρη μπορντούρα I I I I I I I

Καπάκια βαλβίδων ελαστικών με λογότυπο Fiat I I I I I I I

Χρωμιωμένη πίσω βάση πινακίδας I I I I I I I

Ανεμοθραύστης για 500C 5 5 5 5 5 I I

COMFORT
Fiat CODE (ηλεκτρονική αντικλεπτική συσκευή) a a a a a a a

Παράθυρα που ανακλούν τη θερμότητα a a a a a a a

Πίνακας οργάνων με στροφόμετρο a a a a a a a

Πίνακας οργάνων με οθόνη με έγχρωμη οθόνη 7'' TFT 4GF 5 D D a a 5 D

Εμπρός προσκέφαλα καθισμάτων με ρύθμιση ύψους a a a a a a a

Τιμόνι με ρύθμιση ύψους a a a a a a a

Ηλεκτρική υποβοήθηση διεύθυνσης Dualdrive™ a a a a a a a

Start&Stop 5DE  a  a  a  a  a  a  a

Ηλεκτρικά παράθυρα και κεντρικό κλείδωμα a a a a a a a

a βασικός εξοπλισμός          D προαιρετικός εξοπλισμός           - μη διαθέσιμο         I Σειρά αξεσουάρ   

500 500 C

POP LOUNGE SPORT STAR ROCK-
STAR POP LOUNGE

COMFORT
Φώτα με λειτουργία Follow me Home a a a a a a a

Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου με κλειδί 352 a a a a a a a

Υαλοκαθαριστήρας/πλυστικό πίσω παραθύρου και θερμαινόμενο πίσω παράθυρο a a a a a 5 5

Υπολογιστής ταξιδιού a a a a a a a

Τηλεχειριστήριο ανοίγματος/κλεισίματος πορτών με κάλυμμα με δυνατότητα εξατομίκευσης a a a a a a a

Κιτ επισκευής ελαστικών πολλαπλών χρήσεων (Fix&Go) a a a a a a a

Εφεδρικός τροχός εξοικονόμησης χώρου 803 D D D D D D D

Κιτ καπνιστή 665 D D D D D D D

Χειροκίνητος κλιματισμός 025 a a a a a a a

Αυτόματος κλιματισμός 140 5 D D D D 5 D

Ημι-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Dualogic™ (διαθέσιμο μόνο με 1.2 69 hp) 407 a a a a a a a

Προβολείς Bi-xenon με ανασυρόμενο πλυστικό προβολέων 230 5 5 5 D D 5 5

Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέφτης 410 5 5 5 D D 5 5

Σταθερή γυάλινη οροφή με σκιάδιο ηλιοπροστασίας 59E 5 D D a a 5 5

Ηλεκτρική ηλιοροφή 400 5 D D D D 5 5

Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους 626 5 5 5 a a 5 5

Τσέπες στις πλάτες των καθισμάτων 339 5 5 5 a a 5 5

Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 50/50 με ρυθμιζόμενα στο ύψος προσκέφαλα 195 a 5 5 a a a 5

a βασικός εξοπλισμός          D προαιρετικός εξοπλισμός           - μη διαθέσιμο         I Σειρά αξεσουάρ   

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ     

500 500 C

POP LOUNGE SPORT STAR ROCK-
STAR POP LOUNGE

COMFORT
Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος I I I I I I I

Ογκομετρικός συναγερμός I I I I I 5 5

Αλουμινένιες μπάρες στην πόρτα του πορτμπαγκάζ I I I I I 5 5

Σχάρα σκι για μπάρες στην πόρτα του πορτμπαγκάζ I I I I I 5 5

Σχάρα snowboard για μπάρες στην πόρτα του πορτμπαγκάζ I I I I I 5 5

Δίχτυ μεταφοράς για τον χώρο αποσκευών I I I I I I I

Σύστημα οργάνωσης χώρου αποσκευών I I I I I I I

Αναδιπλούμενος κοτσαδόρος I I I I I I I

Καλώδιο για αναδιπλούμενο κοτσαδόρο 50901575 I I I I I I I

Φροντίδα αυτοκινήτου I I I I I I I

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού με σύστημα διπλού σταδίου a a a a a a a

Πλευρικοί αερόσακοι a a a a a a a

Αερόσακοι παραθύρων a a a a a a a

Αερόσακος γονάτων οδηγού a a a a a a a

Αμάξωμα με υψηλής αντοχής ατσάλινα στοιχεία (Dualphase) a a a a a a a

FPS (Σύστημα πρόληψης πυρκαγιάς) a a a a a a a

Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων αλάρμ κατά την πέδηση έκτακτης ανάγκης a a a a a a a

Σύστημα ρύθμισης ύψους δέσμης εμπρός φώτων a a a a a a a

Ζώνες ασφαλείας εμπρός καθισμάτων με προεντατήρες, περιοριστή φορτίου και αισθητήρα κουμπώματος a a a a a a a

Εμπρός και πίσω κάθισμα με εγκάρσιο μέλος "anti-submarining" (προστασία κατά της βύθισης σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης) a a a a a a a

a βασικός εξοπλισμός          D προαιρετικός εξοπλισμός           - μη διαθέσιμο         I Σειρά αξεσουάρ   

500 500 C

POP LOUNGE SPORT STAR ROCK-
STAR POP LOUNGE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σημεία στήριξης Isofix για παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα a a a a a a a

Φώτα ημέρας με τεχνολογία LED a a a a a a a

ESC (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Σταθερότητας) & MSR, ASR & Hillholder 392 a a a a a a a

TPMS 5YB a a a a a a a

Φώτα ομίχλης 097 5 5 a a a 5 5

Αντικλεπτικά μπουλόνια τροχών 5JM D D D D D D D

Κιτ εφεδρικών λαμπτήρων I I I I I I I

Κιτ ασφαλείας I I I I I I I

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
Σύστημα ραδιοφώνου DAB Uconnect™  με USB 6ZF a 5 5 5 5 a 5

Ραδιόφωνο Uconnect™  5” LIVE (Διπλός δέκτης/USB/Bluetooth®) 7HZ D 5 5 5 5 D 5

Υπηρεσία Uconnect™  LIVE RSW 5 a a a a 5 a

Ραδιόφωνο με οθόνη αφής Uconnect™  7” HD LIVE με 3D Navigation, Bluetooth®, USB, Aux-in και DAB 7QC 5 D D D D 5 D

Uconnect™  7” HD LIVE (Διπλός δέκτης AM/FM, Bluetooth®, USB, Streaming ήχου) 7Q8 5 a a a a 5 a

Ενσωμάτωση Uconnect LINK* Apple CarPlay - Συμβατό με Android Auto™ 8EW 5 a a a a 5 a

Ηχοσύστημα HI-FI Beats 4YG 5 5 5 D D 5 5

a βασικός εξοπλισμός          D προαιρετικός εξοπλισμός           - μη διαθέσιμο         I Σειρά αξεσουάρ   

* μόνο με Uconnect           



ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ MAXIMUM CARE: ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η μέγιστη φροντίδα προστατεύει τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου σας έως και για 5 χρόνια και προσφέρει την επιλογή να επιλέξετε διαφορετικές διάρκειες ανάλογα 

με τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να ζητήσετε την Maximum Care σε οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο ή Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο εντός δύο ετών από την έναρξη της εγγύησης με την προϋπόθεση ότι το 

όχημά σας είχε υποστεί την τακτική συντήρηση που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Fiat.

POWERTRAIN CARE: ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Το Powertrain Care είναι το πιο προσιτό πρόγραμμα, και προστατεύει τα μηχανικά μέρη του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, της μετάδοσης και της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου 

του οχήματός σας έως και για 5 χρόνια.

Μπορείτε να ζητήσετε την Εγγύηση Powertrain Care σε οποιονδήποτε Αντιπρόσωπο ή Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο εντός δύο ετών από την έναρξη της εγγύησης με την προϋπόθεση 

ότι το όχημά σας είχε υποστεί την τακτική συντήρηση που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη Fiat.

Επιλέξτε την καταλληλότερη διάρκεια και τον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων για το δικό σας αυτοκίνητο.

“EASY CARE”: ΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

Για να πραγματοποιήσετε όλες τις υποχρεωτικές και συνιστώμενες από τον κατασκευαστή λειτουργίες, δημιουργήσαμε το “Easy Care” για να αγοράζετε τις προγραμματισμένες 

εργασίες συντήρησης εκ των προτέρων σε ανταγωνιστική τιμή.

Μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε τα πακέτα συντήρησής μας όταν αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο ή πριν από την πρώτη προγραμματισμένη συντήρηση.

TOP CARE: ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Top Care είναι ο τέλειος συνδυασμός της επέκτασης εγγύησης και της τακτικής συντήρησης: απλά επιλέξτε τα διανυθέντα χιλιόμετρα που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και η 

υπηρεσία παρέχει όλη την ηρεμία της επέκτασης της εγγύησης προσθέτοντας ταυτόχρονα τα προγραμματισμένα σέρβις, αφήνοντάς σας ελεύθερο να οδηγείτε πάντα το αυτοκίνητο 

στη βέλτιστη κατάσταση.

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους, περιορισμούς και τις εξαιρέσεις στα συμβόλαια υπηρεσιών Mopar Vehicle Protection, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή/και Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο 
Fiat ή επισκεφτείτε την www.fiat.mopar.eu.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ.
Στο Fiat 500 αρέσει να είναι έτσι: ποπ, και προσιτό για όλους.

Και γι’ αυτό προσεγγίζει την αγορά με μια ευρεία γκάμα ευέλικτων και καινοτόμων σχεδίων δόσεων για να είναι προσιτό σε όλους, πάντοτε.

 

ΔΟΣΕΙΣ - LEASING - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μέθοδοι πληρωμής που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας, προσφέροντας ένα ευρύ και ελκυστικό φάσμα λύσεων χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 5: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ
Με διάρκεια 5 έτη, με τη δόση να περιλαμβάνει τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλιση και τη συνήθη και ειδική συντήρηση.

Επιπλέον, για μόλις 5 € το μήνα μπορείτε να βελτιώσετε περαιτέρω το συμβόλαιο με 5 διαφορετικά χρήσιμα και καινοτόμα πακέτα σέρβις, όπως χειμερινά ελαστικά, αυτοκίνητο 
αντικατάστασης, υπηρεσία καθαρισμού αυτοκινήτου καθώς και επισκευές σε περίπτωση σκασίματος ελαστικού και πολλά ακόμη.

Επιλέξτε το δικό σας 5, ελευθερία και απλότητα.

Όλες οι λύσεις που προσφέρονται από την FCA Bank μπορούν να συνδυαστούν με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες για το άτομο και το αυτοκίνητο με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον πελάτη.

* συν ΦΠΑ



www.fiat.com

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 (04/2020). 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 04.2.3853.24 - S - 04/2020 - Τυπώθηκε στην Ιταλία - SO - Τυπώθηκε σε χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

Εξασφαλίστε φροντίδα για το αυτοκίνητό 
σας με ένα κλικ! Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
my.fiat.com και ανακαλύψτε έναν κόσμο 
αποκλειστικών υπηρεσιών: ασφαλής 
συντήρηση, υπενθυμίσεις και εξατομικευμένες 
προσφορές προώθησης προϊόντων.

INTERNET

Η FCA Bank είναι μια τράπεζα ειδικά για τους αυτοκινητιστές, η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο της χρηματοδότησης αυτοκινήτων.
Είτε είστε ιδιώτες πελάτες, είτε αυτοαπασχολούμενοι, είτε διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση, η FCA BANK σάς προσφέρει τις καλύτερες και τις πιο ευέλικτες λύσεις χρηματοδότησης, προκειμένου να σας διευκολύνει στην επερχόμενη 
αγορά ενός Fiat, έτσι ώστε να μπορείτε να το κάνετε άμεσα δικό σας, χωρίς καθυστερήσεις. Με την FCA BANK, μπορείτε να συνδυάσετε το δάνειο χρηματοδότησής σας με ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
ειδικά προσαρμοσμένες ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας: κάλυψη σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, κλοπής και σύγκρουσης, ολοκληρωμένη ασφάλιση, επέκταση εγγύησης και σήμανση ασφαλείας παρμπρίζ ή οχήματος. Επιπλέον, 
η FCA Bank προτείνει τη μακροπρόθεσμη ενοικίαση ως την ιδανική λύση για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιώτες που θέλουν να επωφεληθούν από ένα νέο όχημα χωρίς το βάρος της ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων που αυτό 
συνεπάγεται. Όπως και να επιλέξετε να ζήσετε την εμπειρία της κινητικότητας, η FCA BANK μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας με πακέτα χρηματοδότησης και χρονομίσθωσης σε συνδυασμό με αποκλειστικές υπηρεσίες.
Για πλήρεις λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.fcabankgroup.com.

ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕΡΒΙΣΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ 500 ΣΑΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ MOPAR
®
 VEHICLE PROTECTION. 

Το Mopar
®
 Vehicle Protection (MVP) προσφέρει μια σειρά συμβολαίων σέρβις τα οποία είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν σε όλους τους πελάτες εγγυημένη 

οδηγική απόλαυση, χωρίς κωλύματα και έγνοιες. Τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων επέκτασης εγγύησης και συντήρησης, 
με μια ευέλικτη σειρά επιπέδων κάλυψης, τα οποία έχουν σαν στόχο να καλύψουν τις οδηγικές ανάγκες σας. Όλα τα προγράμματα παρέχονται με την 
υποστήριξη της Fiat. Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα MVP διασφαλίζετε ότι όλες οι εργασίες σέρβις εκτελούνται με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών 
από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς στα επίσημα κέντρα επισκευής της FCA. Το MVP διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες σέρβις εκτελούνται 
με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών από άκρως πεπειραμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επισκευής της Fiat σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Επιλέξτε το συμβόλαιο σέρβις που ταιριάζει καλύτερα στις οδηγικές σας συνήθειες.

Το FCA Fleet & Business είναι το τμήμα που αποκρίνεται σε τις ανάγκες όλων 
των πελατών-επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, είτε 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε για μεγάλες εταιρείες. Μέσω του δικτύου 
συνεργατών μας, παρέχουμε στις επιχειρήσεις-πελάτες μας ειδικά προϊόντα 
χρηματοδότησης, εκμίσθωσης συμβάσεων ή αγοράς, καθώς και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες after-sales, όπως προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα σέρβις και 
επεκτάσεις εγγύησης.

www.fcafleet-business.com  

FLEET
& BUSINESS

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ FIAT

Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα 
της Fiat στην τοποθεσία store.fiat

ΑΓΟΡΕΣ ON LINE

my Fiat

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER-SALES ΑΠΟ ΤΗ MOPAR
®

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER-SALES, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ.
Οι υπηρεσίες Fleet&Business της Mopar

®
 σας προσφέρουν τέλειες λύσεις που βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και σας παρέχουν πρόσβαση σε προνομιακές υπηρεσίες που μειώνουν τους χρόνους παύσης λειτουργίας 

των οχημάτων σας. Η σειρά υπηρεσιών μας σας εξασφαλίζει ειδικά πλεονεκτήματα που σας βοηθούν να καλύψετε πλήρως τις ανάγκες των οχημάτων σας, κάνοντας το σέρβις μια εύκολα διαχειρίσιμη υπόθεση για όλους τους πελάτες 
Fleet&Business και διασφαλίζοντας ότι θα απολαμβάνετε, ανά πάσα στιγμή, μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και ξέγνοιαστη εμπειρία κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας.  

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕΡΒΙΣ
Εγγραφείτε συνδρομητές σε ένα από τα εξατομικευμένα προγράμματα που προσφέρει το Mopar Vehicle Protection και εξασφαλίστε ότι το επαγγελματικό σας όχημα παραμένει συνεχώς σε άριστη λειτουργική κατάσταση.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕΡΒΙΣ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΣΗΣ (PAY-PER-USE)
Πρόκειται για συμβόλαια που προβλέπουν μειωμένες χρεώσεις και προκαθορισμένες εκπτώσεις για τους πελάτες μας: μια ενιαία υπηρεσία μηνιαίας τιμολόγησης για ολόκληρο το στόλο αυτοκινήτων σας.

Ακόμα μεγαλύτερη αποκλειστικότητα. Ακόμα καλύτερη εναρμόνιση με τον τρόπο ζωής σας. Το νέο 500 προσφέρει μια τεράστια γκάμα γνήσιων αξεσουάρ και επιλογών εξατομίκευσης που έχουν αναπτυχθεί από τη Mopar
®
, για να μπορείτε να 

επικεντρωθείτε απλώς στο να είστε ο εαυτός σας. Με το Fiat 500, είναι εύκολο να ακολουθήσετε το πάθος σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ

Το Mopar
®
 Connect είναι η επίσημη σειρά δικτυωμένων υπηρεσιών της Mopar

®
, ειδικά για ζητήματα ασφάλειας / προστασίας και απομακρυσμένου ελέγχου οχήματος. Σας προσφέρει άμεση υποστήριξη σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και εύκολη διαχείριση οχήματος με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, οι ειδικοί της Mopar
®
 στις Εξουσιοδοτημένες Αντιπροσωπείες και 

Συνεργεία της Fiat είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fiat καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 80011500800* χωρίς χρέωση από τις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες οδικής βοήθειας. Επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών Fiat μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για το δικό σας μοντέλο, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για το δίκτυο επίσημων 
διανομέων. Επίσης μπορείτε να κλείσετε ένα test drive με ένα αυτοκίνητο της επιλογής σας. Η Fiat βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να 
ικανοποιεί κάθε σας ανάγκη ή αίτημα που σχετίζεται με τη χρήση του αυτοκινήτου ή με τις υπηρεσίες υποστήριξης.

* Θυμηθείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις χρεώσεις κλήσεων από τον πάροχο υπηρεσιών τηλεφωνίας σας, εάν καλείτε από το εξωτερικό ή από κινητό τηλέφωνο.


