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STEPS UP
ON SPORTINESS.
To Fiat 500X Sport προσφέρει, με την κομψή του
εμφάνιση που σας κερδίζει με την πρώτη ματιά, μια νότα
τόλμης στην καθημερινότητά σας. Ενισχύστε το στυλ της
εμβληματικής γραμμής του με το χρώμα Μπλε Italia.
Αν και, ανεξαρτήτως χρώματος που θα επιλέξετε, θα
παραμένει πάντα σπορ.
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Εξωτερικό:
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• Σπορ εμφάνιση
• Ζάντες ελαφρού κράματος 19’’
•Κ
 αλύμματα καθρεφτών και εξωτερικές
λεπτομέρειες σε σκούρο γκρι
• Σήμα Sport
• Προβολείς LED
• Προβολείς ομίχλης LED
• Φιμέ πίσω παράθυρα

Εσωτερικό:

•Α
 ποκλειστικό εσωτερικό (καθίσματα,
επενδύσεις στις πόρτες, ταμπλό και
υποβραχιόνιο)
• Αυτόματος κλιματισμός
•Τ
 ιμόνι από premium υλικό και με
χειριστήρια
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Ασφάλεια/Τεχνολογία:

•Η
 χοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής
7’’ και Apple CarPlay/Android Auto
• 6 ηχεία
•Π
 ίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη
3,5’’ TFT
•T
 raffic Sign Recognition με πρόταση
ταχύτητας
•Η
 λεκτρικά ενεργοποιούμενο
χειρόφρενο
• Lane Assist
•C
 ruise Control με περιοριστή
ταχύτητας
• Αισθητήρας φωτός

Κινητήρες:

• 1.0 T3 120HP MT E6d final
• 1.5 T4 130HP MHEV 48V DCT E6d final
• 1.6 MJET 130HP E6d final

Διαθέσιμο με το Πακέτο Sport Plus “Bad S”

Εξερευνήστε νέους ορίζοντες. Με το Fiat 500X Sport, η άνεση παραμένει
στο προσκήνιο. Και όταν νιώθεις άνετα, κάθε ταξίδι γίνεται απόλαυση.
Εξαιρετική πρόσφυση και άριστο κράτημα στο δρόμο. Μέγιστη ασφάλεια
και διασκέδαση στην οδήγηση, με σπορ εμφάνιση.

ΝΕΕΣ ΖΑΝΤΕΣ 19”
Αποκλειστικές ζάντες 19” με ελαστικά
225/40 R19 για Sporty επιδόσεις

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΟΧΗ
Μειωμένη απόσταση από το έδαφος κατά
13 mm σε σύγκριση με το αμάξωμα των
εκδόσεων Urban και Cross
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• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενο soft top: 15’’ από κλειστό σε ανοιχτό
• Άνοιγμα 775mm x 730mm
• Χ ειριστήρια στην κονσόλα οροφής: άνοιγμα με ένα πάτημα, κλείσιμο σε
δύο βήματα
• Ενεργοποίηση μέχρι τα 100km/h

Το Fiat 500X ξέρει καλά πώς να σας καταπλήσσει. Αυτή τη φορά, θα σας
εκπλήξει με το αποκλειστικό soft top: το πρώτο στο είδος του για ένα
αυτοκίνητο της κατηγορίας. Το νέο soft top είναι διαθέσιμο σε τέσσερα
χρώματα - γκρι, κόκκινο, μαύρο και μπλε - σε όλες τις εκδόσεις 500X.
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500X CROSS

METALLIC
GREY.

500X
CROSS
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MAGNETIC
ATTRACTION.

To Fiat 500X Cross είναι ελεύθερο πνεύμα γεννημένο
για αποδράσεις γεμάτες στιλ, εντός και εκτός πόλης.
Με έντονο χαρακτήρα, έτοιμο να αντιμετωπίσει τις πιο
ακραίες προκλήσεις, με εντυπωσιακή σχεδίαση που
τονίζεται από την Γκρι Moda βαφή, η οποία ταιριάζει
απόλυτα στην περιπετειώδη “ψυχή” του.
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Οι ζάντες ελαφρού κράματος 18’’ είναι προαιρετικός εξοπλισμός στο Cross
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Εξωτερικό:
· Εμφάνιση Cross: Προφυλακτήρες Cross
· Μαύρα καλύμματα καθρεφτών
· Λαβές στις πόρτες και εξωτερικές
λεπτομέρειες σε σατινέ χρώμιο
· DLR αλογόνου
· Προβολείς ομίχλης
Εσωτερικό:
· Α
 ποκλειστικό εσωτερικό (καθίσματα,
επενδύσεις στις πόρτες, ταμπλό)
· Αυτόματος κλιματισμός
· Τ
 ιμόνι από premium υλικό και
με χειριστήρια
· Ένθετα βινυλίου στις πόρτες
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Ασφάλεια/Τεχνολογία:
· Ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής
7’’ και Apple CarPlay/Android Auto
· 6 Ηχεία
· Πίνακας οργάνων με οθόνη 3,5” TFT
· Traffic Sign Recognition με πρόταση
ταχύτητας
· Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο χειρόφρενο
· Lane Assist
· Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας
· Αισθητήρας φωτός
Κινητήρες:
· 1.5 T4 130HP MHEV 48V DCT E6d final
· 1.6 MJET 130HP E6d final

Opt. features.

Όπου και αν πάτε, κάθε λεπτομέρεια στο Fiat 500X Cross έχει σχεδιαστεί
ώστε να αισθάνεστε ότι είσαστε πάντοτε στο κατάλληλο μέρος.
Οι ζάντες ελαφρού κράματος 18’’ είναι προαιρετικός εξοπλισμός στο Cross
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500X CLUB

SILVER

500X
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GETS THE
MOST LIKES.
Δεν χρειάζονται πολύ για να ερωτευτείς το Fiat 500X Club.
Αρχοντικό στιλ με τεχνολογία αιχμής, σχεδιασμένο για τη σύγχρονη,
“δικτυωμένη” ζωή. Δοκιμάστε το σε δίχρωμο* Ασημί με γυαλιστερή
Μαύρη βαφή, που τονίζει το κομψό του στιλ.
Υπάρχουν βέβαια, πολλά ακόμα διαθέσιμα χρώματα!
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* Η δίχρωμη βαφή είναι προαιρετικός εξοπλισμός
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Δικτυωμένο και ακόμα πιο προηγμένο, με πανέμορφη σχεδίαση. Με το Fiat
500X Club οι διαδρομές είναι όχι μόνο άνετες, αλλά και γεμάτες στιλ.

Εξωτερικό:
· Ζάντες ελαφρού κράματος 16”
· Πίσω φώτα LED
· Μαύρα καλύμματα καθρεφτών
· Προβολείς ομίχλης
Εσωτερικό:
· Φιμέ πίσω παράθυρα
· Τιμόνι από premium υλικό και με
χειριστήρια
· Μπλε καθίσματα με το μονόγραμμα
της FIAT
· Κλιματισμός

To Navi είναι προαιρετικός εξοπλισμός

Η δίχρωμη βαφή είναι προαιρετικός εξοπλισμός

Ασφάλεια/Τεχνολογία:
· Η χοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής
7’’ και Apple CarPlay/Android Auto
· 6 Ηχεία
· Πίνακας οργάνων με οθόνη 3,5” TFT
· Traffic Sign Recognition με πρόταση
ταχύτητας
· Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο χειρόφρενο
· Lane Assist
· Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας
Κινητήρες:
• 1.0 T3 120HP MT E6d final
• 1.5 T4 130HP MHEV 48V DCT E6d final
• 1.6 MJET 130HP E6d final
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500X CULT

GELATO
WHITE
FRESHENS UP YOUR LOOK.

500X
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To Fiat 500X Cult είναι δροσερό και φρέσκο σαν πρωινό αεράκι.
Με σαγηνευτικό στυλ που αναδεικνύεται από το λευκό Gelato. Εάν
πάλι το λευκό δεν σας ταιριάζει, υπάρχουν πολλά άλλα χρώματα να
επιλέξετε, όλα με την ίδια 500X διάθεση, φυσικά!
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Απολαύστε με στιλ και άνεση την κάθε ημέρα. Το Fiat 500X Cult είναι
γεμάτο θετική ενέργεια. Είναι σχεδιασμένο να κάνει ξεχωριστά, ακόμα και
τα συνηθισμένα ταξίδια.

Εξωτερικό:
· Εμφάνιση Urban
· Ζάντες 16”
· DRL αλογόνου,
· Πίσω φώτα LED
· Ε ξωτερικοί καθρέφτες μαύρου
χρώματος
· Εξωτερικές λαβές θυρών με σκούρα
σατινέ απόχρωση

Ασφάλεια/Τεχνολογία:
· Ραδιόφωνο Uconnect™ DAB
· 4 ηχεία
· Πίνακας οργάνων με οθόνη 3,5” TFT
·T
 raffic Sign Recognition με πρόταση
ταχύτητας
·Η
 λεκτρικά ενεργοποιούμενο
χειρόφρενο
· Lane Assist
·C
 ruise Control με περιοριστή
ταχύτητας

Εσωτερικό:
· Μπλε καθίσματα με το μονόγραμμα
της FIAT
· Τ ιμόνι από αφρώδες υλικό και με
χειριστήρια
· Κλιματισμός

Κινητήρες:
• 1.0 T3 120HP MT E6d final
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UCONNECTTM SYSTEM

LIFE IS BETTER
CONNECTED.
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Το Fiat 500X συνδυάζει κορυφαίο στιλ και
τεχνολογία. Ενισχύστε τη συνδεσιμότητα με το
σύστημα Uconnect™ 7’’ HD LIVE με οθόνη αφής,
με λειτουργία τύπου tablet και απεικόνιση HD
και με ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων λειτουργιών,
από τη σειρά υπηρεσιών Uconnect™ LIVE που
προσφέρεται στο πακέτο του βασικού εξοπλισμού,
μέχρι το σύστημα hands-free με τεχνολογία
Bluetooth® και αναγνώριση φωνής. Το σύστημα,
ενσωματώνει Apple CarPlay και είναι συμβατό με
το Android Auto™, έχει περιβάλλον φιλικό προς
το χρήστη και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε
χάρτες, μουσική, επαφές και πολλά ακόμα. Τα
πάντα με ασφάλεια και ευκολία ενώ οδηγείτε.
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UCONNECT™ 7”HD DAB

Το σύστημα Uconnect™ 7”, με ενσωμάτωση
συνδεσιμότητας Apple CarPlay και Android
Auto™, είναι εξοπλισμένο με οθόνη αφής 7”
υψηλής ανάλυσης και τεχνολογίας capacitive.
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UCONNECT™ 7” HD NAV DAB

To σύστημα Uconnect™ 7” HD Nav έρχεται με
χάρτες TomTom και λειτουργία DAB (Digital
Audio Broadcasting). Ενσωματώνει Apple
CarPlay και είναι συμβατό με Android Auto™.

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

Το σύστημα ραδιοφώνου Uconnect™ με
Bluetooth® και θύρες Aux και USB είναι η
«πόρτα» που σας οδηγεί στον κόσμο του
Uconnect™. Είναι πλήρως ενσωματωμένο
στο ταμπλό του αυτοκινήτου και εξοπλισμένο
με χειριστήρια στο τιμόνι. Η διασύνδεση
Bluetooth® (hands-free) σας επιτρέπει να
πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, να
ακούτε εκφωνημένα και να στέλνετε μηνύματα
SMS, και να κάνετε αναπαραγωγή μουσικής –
όλα αυτά από το κινητό σας τηλέφωνο.

Για τη χρήση του Android Auto™* στην οθόνη του τηλεφώνου
σας απαιτείται τηλέφωνο με λειτουργικό σύστημα Android,
έκδοσης 5.0 (Lollipop) ή μεταγενέστερης, και το Android Auto™.

* 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.

20-21

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ALL ROADS
LEAD TO EXCITEMENT.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το Fiat 500X είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα
ασφαλείας που σας επιτρέπουν να κινηθείτε σε όλους
τους δρόμους.
Με το Fiat 500X είστε πάντοτε στο σωστό δρόμο.
Με την διαθέσιμη γκάμα κινητήρων υψηλής
τεχνολογίας, οι οποίοι προσφέρουν μειωμένη
κατανάλωση καυσίμου, καλύτερες επιδόσεις,
γρηγορότερη επιτάχυνση και την κορυφαία οδηγική
άνεση στην κατηγορία. Ανακαλύψτε μία οικογένεια
κινητήρων βενζίνης ικανών να μειώνουν την
κατανάλωση καυσίμου, ενώ αυξάνουν την οδηγική
απόλαυση χάρη στην υψηλή ροπή που προσφέρουν
από τις χαμηλές στροφές. Από τον νέο υβριδικό
κινητήρα HYBRID 48volt που παρέχει χαμηλότερη
κατανάλωση και βελτιωμένη άνεση, χάρη στο νέο
αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων, μέχρι τον ιδανικό
για χρήση στην πόλη FireFly Turbo 1.0 L, με άμεση
απόδοση ροπής για υψηλή απόκριση, απολαυστική
αίσθηση επιτάχυνσης και εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία.
Στην γκάμα περιλαμβάνεται, επίσης, ο αποδοτικός
κινητήρας ντίζελ MultiJet 1.6 130 HP που διατίθεται
με χειροκίνητο κιβώτιο, ο οποίος, πλέον, είναι
“καθαρότερος” χάρη στην υιοθέτηση της τεχνολογίας
επιλεκτικής καταλυτικής μείωσης (SCR) που
ενσωματώνεται στο φίλτρο σωματιδίων ντίζελ (DPF).

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
· T3 120HP MT E6d final
· 1.5 T4 130HP MHEV 48V DCT E6d final
· 1.6 MJET 130HP E6d final

TRAFFIC SIGN RECOGNITION ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Το σύστημα ανιχνεύει και αναγνωρίζει τα οδικά σήματα και τα
προβάλλει στην οθόνη TFT του πίνακα οργάνων. Επιπλέον,
με ενεργοποιημένο τον περιοριστή ταχύτητας, είναι δυνατός
ο περιορισμός της ταχύτητας του αυτοκινήτου στο μέγιστο
επιτρεπόμενο όριο που διαβάζεται από το Traffic Sign
Recognition.
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Το σύστημα ανιχνεύει την ταχύτητα του προπορευόμενου
οχήματος σε σχέση με αυτήν του Fiat 500X και προειδοποιεί
τον οδηγό σε περίπτωση που τα δύο οχήματα πλησιάζουν
γρήγορα το ένα το άλλο με κίνδυνο να συγκρουστούν. Εάν ο
οδηγός δεν αντιδράσει, το σύστημα παρεμβαίνει αυτόματα
ενεργοποιώντας τα φρένα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η
σύγκρουση ή να μετριαστούν οι επιπτώσεις της. Ο έλεγχος
φρένων λειτουργεί μέχρι και ελάχιστη ταχύτητα 7 km/h και
παρέχει ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις.
ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ
Η κάμερα οπισθοπορείας βοηθά τον οδηγό στο παρκάρισμα
και τη διαχείριση δύσκολων ελιγμών. Η εικόνα προβάλλεται
με ένθεση δυναμικών γραμμών πλέγματος και ενός γραφικού
κεντρικής γραμμής που προσαρμόζει την καθοδηγητική
ένδειξη πορείας καθώς στρέφεται το τιμόνι.
LANE ASSIST
Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα όρασης βασισμένο
σε κάμερα ο οποίος ανιχνεύει και μετρά τη θέση του οχήματος
εντός των ορίων της λωρίδας κυκλοφορίας. Εάν το όχημα
παρεκκλίνει μη ηθελημένα από τη λωρίδα του χωρίς ο οδηγός να
ανάψει φλας, το σύστημα παρέχει μια οπτική ένδειξη στον πίνακα
οργάνων και, παράλληλα, αυξάνει την αντίσταση του τιμονιού στο
χειρισμό από τον οδηγό, προκειμένου αυτός να επαναφέρει το
αυτοκίνητο εντός των ορίων της λωρίδας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ CRUISE CONTROL – ACC
Χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα – ραντάρ, το σύστημα ανιχνεύει την
παρουσία άλλων οχημάτων που κινούνται στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας και
διατηρεί σταθερή την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε μια εκ των προτέρων
ρυθμισμένη τιμή. Λειτουργεί σε ταχύτητες πορείας από 30 km/h και
άνω. Εάν ανιχνευτούν οχήματα που κινούνται πιο αργά, το σύστημα
αναπροσαρμόζει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να διατηρείται
μια απόσταση ασφαλείας η οποία έχει προεπιλεγεί από τον οδηγό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Παρακολουθεί συνεχώς την παρουσία άλλων οχημάτων στα
«τυφλά σημεία» του αυτοκινήτου και ενημερώνει τον οδηγό με
ένα φωτεινό σήμα στους εξωτερικούς καθρέφτες.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ
Κάνει ασφαλέστερη την οδήγηση τη νύχτα παρέχοντας το μέγιστο
δυνατό επίπεδο φωτισμού του δρόμου ανάλογα με τις εκάστοτε
συνθήκες οδήγησης. Αυτό το σύστημα αλλάζει αυτόματα τη
λειτουργία φωτισμού των προβολέων από φώτα πορείας (μεγάλη
σκάλα) σε φώτα διασταύρωσης (μικρή σκάλα) όταν ανιχνεύσει
φώτα προβολέων από οχήματα που πλησιάζουν κινούμενα στο
άλλο ρεύμα κυκλοφορίας ή φωτιστικά στοιχεία στο δρόμο μπροστά
και, στη συνέχεια, ξανά σε φώτα πορείας όταν οι συνθήκες αυτές
πάψουν να υφίστανται.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΙΣΩ
Βοηθά στην παρακολούθηση άλλων οχημάτων και αντικειμένων
που ενδεχομένως υπάρχουν σε σημεία όπου εμποδίζεται η
ορατότητα ενώ το Fiat 500X κινείται με την όπισθεν. Εάν
πλησιάζει ένα όχημα από το πλάι, το σύστημα ενημερώνει τον
οδηγό με ηχητικά σήματα και ένα φωτεινό σήμα στον αντίστοιχο
εξωτερικό καθρέφτη.
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Τα ηχητικά σήματα από τους μπροστινούς και τους πίσω
αισθητήρες παρκαρίσματος σας προειδοποιούν όταν
πλησιάζετε ένα κρυφό εμπόδιο κατά το παρκάρισμα και
τους ελιγμούς με την όπισθεν.
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WHEN YOU FIND
THE RIGHT ONE,
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ SOFT TOP

Όποιο και αν είναι το στιλ σας, ετοιμαστείτε να αφήσετε
το στίγμα σας, όπου και αν πάτε. Με τόσες διαθέσιμες
επιλογές, δύσκολα θα περάσετε απαρατήρητοι.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΜΑΥΡΗ

289 Κόκκινο Passione*

ΓΚΡΙ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΠΛΕ

296 Λευκό Gelato*
CULT

601 Μαύρο Cinema

018 Μπλε Italia*

679 Γκρι Moda*

CLUB

CROSS

SPORT
888/B Μπλε Venezia*
*Διαθέσιμο μονόχρωμο και δίχρωμο (μαύρη οροφή)

348 Γκρι Maestro*
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CUSTOMIZATIONS
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
CULT - CLUB

CROSS

SPORT
CULT

CLUB

CROSS

SPORT

4AV– Ζάντες ελαφρού κράματος
T&N 17’’ Βασικός εξοπλισμός
στο Cross

6Y8 – Ζάντες ελαφρού κράματος 19”
Βασικός εξοπλισμός
στο Sport

ΖΑΝΤΕΣ

Fiat Monogram
Μπλε ύφασμα με
ένθετα από techno-prene
(123)

Camo ύφασμα
με ένθετα βινυλίου
(3L5)

Arrow ύφασμα
με ένθετα βινυλίου
και κόκκινο/ γκρι σιρίτι
(073)

500X

128 – Ατσάλινες ζάντες
16’’ Βασικός εξοπλισμός
στο Cult

1LR - Ζάντες ελαφρού
κράματος 16”
Βασικός εξοπλισμός
στο Club

*εξοπλισμένο με ελαστικά υψηλών επιδόσεων

OPT

Μαύρο δέρμα
με ένθετα από premium
υλικό και γκρι ρέλι
(484)

6U4 – Ζάντες ελαφρού κράματος 18’’
Προαιρετικός εξοπλισμός
στο Cross
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CULT

ΠΑΚΕΤΟ D-FENCE

CROSS

A

A

SPORT

ΠΑΚΕΤΟ X-TECH

PEACE
OF MIND

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες (341)
• Αυτόματος ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέφτης(410)
• Keyless Entry & Keyless Go (GXD)
• Trip computer με έγχρωμη οθόνη TFT 3.5’’ (710) συνδεδεμένος κωδ.

ΠΑΚΕΤΟ FULL LIGHTS

IS THE NEW MUST-HAVE.
Φροντίζοντας πάντα για εσάς, το
Fiat 500X σας προσφέρει το πακέτο
D-Fence. Αυτό το πρωτοποριακό
σύστημα προϊόντων, που διατίθεται ως
προαιρετικός εξοπλισμός, επιτρέπει
την απολύμανση της καμπίνας και την
ατμόσφαιρα του χώρου επιβατών.

CLUB

TECHNOLOGY

Φίλτρο καμπίνας υψηλής απόδοσης
Το φίλτρο MOPAR είναι carbon-activated
με πρόσθετη επεξεργασία με βάση την
πολυφαινόλη, που δημιουργήθηκε για
να περιορίσει την εισχώρηση ρύπων στο
αυτοκίνητο από το σύστημα εξαερισμού.
• Αποκλείει τα σωματίδια (PM 2,5).
• Αφαιρεί πάνω από το 99% των
αλλεργιογόνων και των λεπτών σωματιδίων.
• Μ ειώνει τον πολλαπλασιασμό της μούχλας
και των βακτηρίων κατά ποσοστό πάνω
από 98%.

Καθαριστής αέρα με φίλτρο HEPA
Ένας φορητός καθαριστής αέρα
εξοπλισμένος με φίλτρο HEPA
που απολυμαίνει τον αέρα στο
αυτοκίνητο μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
• Βοηθά στο φιλτράρισμα της γύρης
και των μικροσωματιδίων (PM 2,5).
• Βοηθά στην απομάκρυνση των
τοξικών αερίων.
• Αφαιρεί έως και το 98% των
αερομεταφερόμενων βακτηρίων.

Λάμπα ακτινοβολίας UV
Μια μικρή και αποτελεσματική λάμπα
ακτινοβολίας UV-C που απολυμαίνει τις
επιφάνειες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
όπως το τιμόνι, το μοχλό ταχυτήτων και τα
καθίσματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
αντικείμενο επιθυμείτε.
• Το σύστημα ακτινοβολίας UV-C βοηθά
στην απολύμανση των επιφανειών
και απομακρύνει έως και το 99% των
βακτηρίων.
• Με εύχρηστη τεχνολογία Plug&Play.

• Προβολείς LED Projector (LM6)
• Προβολείς ομίχλης LED (LNJ)
• Φωτισμός εξόδου (9Z3)
• LED φώτα ημέρας (9U5)

ΠΑΚΈΤΟ ΔΕΡΜΆΤΙΝΑ ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ

A

• Δερμάτινο σαλόνι (211)
• Ενθέσεις βινυλίου στις πόρτες και στο υποβραχιόνιο (7SJ)
• Θήκη στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού (339)

ΠΑΚΕΤΟ MAGIC EYE

• Κάμερα οπισθοπορείας (316)
• Αισθητήρας βροχής (347)
• Αισθητήρας φωτός (051) συνδεδεμένος κωδ.

STYLE

PACKS

ΠΑΚΕΤΟ FULL ADAS*
CULT

ΠΑΚΕΤΟ CULT +

• Προβολείς ομίχλης (097)
• Αισθητήρας βροχής (347)
• Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
(450)

• Αισθητήρας φωτός (051) συνδεδεμένος
κωδ.

CLUB

& CONVENIENCE

ΠΑΚΕΤΟ SPORT PLUS “BAD S”
PERFORMANCE

• Θερμαινόμενο παρμπρίζ (253)
• Μπροστά θερμαινόμενα καθίσματα (452)
• Πρόσθετο θερμαντικό PTC (52Υ) συνδεδεμένος κωδ.
• Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης (4WP) συνδεδεμένος κωδ.

ΠΑΚΕΤΟ COMFORT +

• Εμπρός υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό
χώρο (132)
• Ατμοσφαιρικός φωτισμός (LCJ)
• Πίσω θύρα USB (RSX)
• 3ο Πίσω προσκέφαλο (511)

ΠΑΚΕΤΟ COMFORT CLUB

• 3ο Πίσω προσκέφαλο (511)
• Κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική οσφυϊκή
ρύθμιση (623)
• Εμπρός υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό
χώρο (132)

A

• Τιμόνι ειδικής σειράς (Alcantara) (6BN)
• Sport πεντάλ αλουμινίου (4CS)
• Φωτισμός εξόδου (9Z3)
• Μαρσπιέ στις πόρτες (018)

A

A
CULT

• CARGO BOX (256)
•Κ
 άθισμα οδηγού με ηλεκτρική οσφυϊκή
ρύθμιση (623)
• Φιμέ πίσω παράθυρα (070) συνδεδεμένος κωδ.
• Πατάκια (CLE) συνδεδεμένος κωδ.

• Πίσω θύρα USB (RSX)
• CARGO BOX (256)

SPORT

A

ΠΑΚΕΤΟ WINTER*

COMFORT

CROSS

• Προβολείς με λειτουργία Smartbeam (LMS)
• Blind Spot Detection (XAN)
• Adaptive Cruise Control (412)
• Forward collision warning (RADAR) (6DC) συνδεδεμένος κωδ.

A

• Εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων (803)

A
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

A

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

• Κιτ επισκευής ελαστικού Fix & Go (499)
• Ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή (400)
• Σύστημα ενημέρωσης/ψυχαγωγίας με Navi και οθόνη αφής 7’’ (UGE)

CLUB

CROSS

SPORT

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ MHEV 48V

ΠΕΤΡΑΛΑΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ MHEV 48V

ΠΕΤΡΑΛΑΙΟ

1.0 FIREFLY T3 120 HP

1.5 MHEV T4 130 HP

1.6 MULTIJET II 130 HP

1.0 FIREFLY T3 120 HP

1.5 MHEV T4 130 HP

1.6 MULTIJET II 130 HP

3 εν σειρά

4 εν σειρά

4 εν σειρά

Διάσταση ελαστικού 16”

215/60 R16

215/60 R16

215/60 R16

70x86,5

71,2 x 92,2

79,5x80,5

Διάσταση ζάντας 16”

6.5J x 16

6.5J x 16

6.5J x 16

Κυλινδρισμός (cm3)

999

1469

1598

Διάσταση ελαστικού 17”

215/55 R17

215/55 R17

215/55 R17

Σχέση συμππίεσης

10,5:1

12,5 +0/-0,5

16,5:1

Διάσταση ζάντας 17”

7J x 17

7J x 17

7J x 17

88kW (120) @ 5750

96kW (130) @ 5250 rpm

96kW (130) @ 3750 rpm

225/45 R18

225/45 R18

225/45 R18

190Nm @ 1750

240Nm @ 1500 rpm

320Nm @ 1750 rpm

7J x 18

7J x 18

7J x 18

205/50 R19

205/50 R19

Βενζίνη, Άμεσος Ψεκασμός

Πετρέλαιο, άμεσος ψεκασμός
Common-Rail με σύστημα MultiJet 2,
turbocharger και intercooler

205/50 R19

Βενζίνη, Άμεσος Ψεκασμός

6.5Jx19

6.5Jx19

6.5Jx19

225/40 R19

225/40 R19

225/40 R19

Μονός εκκεντροφόρος επί κεφαλής
12 βαλβίδες

Μονός εκκεντροφόρος επί κεφαλής
16 βαλβίδες

Δύο εκκεντροφόροι επί κεφαλής
16 βαλβίδες

7.5Jx19

7.5Jx19

7.5Jx19

Multi Air

Υδραυλικός

Υδραυλικός

Ηλεκτρονική, στατική, ολοκληρωμένη
με τον ψεκασμό

Ηλεκτρονική, στατική, ολοκληρωμένη
με τον ψεκασμό

Κρεμαγιέρα με διπλή ηλεκτρική
υποβοήθηση διεύθυνσης

Κρεμαγιέρα με διπλή ηλεκτρική
υποβοήθηση διεύθυνσης

Κρεμαγιέρα με διπλή ηλεκτρική
υποβοήθηση διεύθυνσης

Συμπίεσης

Κύκλος στροφής από τοίχο σε τοίχο (m)

11,5

11,5

11,5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κύκλος στροφής από κράσπεδο σε κράσπεδο (m)

11,05

11,05

11,05

Αριθμός καθισμάτων

5

5

5

Εμπρός

Αριθμός θυρών

5

5

5

Ανεξάρτητη ανάρτηση σε διάταξη
McPherson

Ανεξάρτητη ανάρτηση σε διάταξη
McPherson

Ανεξάρτητη ανάρτηση σε διάταξη
McPherson

4264 / 4269/ 4264

4264 / 4269/ 4264

4264 / 4269/4264

Πίσω

Ανεξάρτητη ανάρτηση σε διάταξη
McPherson

Ανεξάρτητη ανάρτηση σε διάταξη
McPherson

Ανεξάρτητη ανάρτηση σε διάταξη
McPherson

1796 / 2025

1796 / 2025

1796 / 2025

Αεριζόμενα δισκόφρενα

Αεριζόμενα δισκόφρενα

Αεριζόμενα δισκόφρενα

1595 / 1603/ 1580

1595 / 1603/ 1580

1595 / 1603/ 1580

Δισκόφρενα

Δισκόφρενα

Δισκόφρενα

2570

2570

2570

48

48

55

1545 / 1545

1545 / 1545

1545 / 1545

Συνολικό βάρος (kg) ΧΩΡΙΣ οδηγό (75 kg) - ΠΡΟΤΥΠΟ A

1290

1405

1320

Μέγ. βάρος ρυμούλκησης (kg) οχήματος χωρίς φρένα

600

600

600

350
1000
245
910

350
1000
245
910

350
1000
245
910

Μέγ. βάρος ρυμούλκησης (kg) οχήματος με φρένα

1250

1450

1200

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Τελική ταχύτητα (km/h)

192

194

200

Επιτάχυνση: 0-100 km/h (δευτ.)

10,7

9,4

10,2

63

60

72

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Συνδυασμένος Κύκλος (l/100 km)

6.2 / 6.9

5.6 / 6.4

5.0 / 5.3

Στους εμπρός τροχούς

Στους εμπρός τροχούς

Στους εμπρός τροχούς

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΤΆ WLTP

142 / 157

129 / 145
pre - Homologation

130 /139

6 σχέσεων manual

7 σχέσεων αυτόματο διπλού συμπλέκτη

6 σχέσεων manual

Εκπομπές CO2 - συνδυασμένος κύκλος WLTP (gr/km)
min / max
Οικολογικό επίπεδο

Euro 6 D final

Euro 6 D final

Euro 6 D final

K1: 4,176
K2: 4,733

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

4,133

3,579

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κύλινδροι και διάταξη
Διάμετρος Χ Διαδρομή (mm)

Μέγιστη Ισχύς kW (CV) @ rpm
Μέγιστη Ροπή (Nm) @ rpm
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ &
ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Τροφοδοσία

Χρονισμός
Έλεγχος βαλβίδων
Σύστημα ανάφλεξης
Start&Stop

Μήκος (έκδοση Urban) / (έκδοση Cross) / (Sport) (mm)
Πλάτος (mm) / + εξωτ. καθρέφτες
Ύψος χωρίς ράγες οροφής / με ράγες οροφής / (Sport)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μεταξόνιο (mm)
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω (mm)
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών (lt):
- Πίσω καθίσματα μη αναδιπλωμένα και κιτ ελαστικών
- Πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα και κιτ ελαστικών
- Πίσω καθίσματα μη αναδιπλωμένα και ρεζέρβα
- Πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα και ρεζέρβα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
Μετάδοση Κίνησης

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Κιβώτιο
Τελική σχέση

Διάσταση ελαστικού 18”
ΤΡΟΧΟΙ

Διάσταση ζάντας 18”
Διάσταση ελαστικού 19” (Urban look, Cross look)
Διάσταση ζάντας 19” (Urban look, Cross look)
Διάσταση ελαστικού 19” (Sport)
Διάσταση ζάντας 19” (Sport)

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΦΡΕΝΑ

Κιβώτιο (πυξίδα) τιμονιού

Μπροστινά φρένα
Πίσω φρένα
Ρεζερβουάρ καυσίμου (lt)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΒΑΡΗ

Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου υποδεικνύονται μόνο για τη σύγκριση των στοιχείων του οχήματος. Οι εγκεκριμένες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές τιμές εκπομπών CO2 και
κατανάλωσης καυσίμου, οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται, για παράδειγμα, από τις συνθήκες του καιρού και του δρόμου και από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του οχήματος. Οι τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης
που καθορίζονται σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται στις εκδόσεις του οχήματος με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές. Αυτές οι τιμές ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό ή/και το μέγεθος των ελαστικών. Οι αναφερόμενες τιμές
εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμου δεν είναι οριστικές και μπορεί να αλλάξουν εάν ο κύκλος παραγωγής τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες τιμές εκπομπών CO2 και κατανάλωσης καυσίμων του αγοραζομένου αυτοκινήτου παρέχονται μαζί με τα
συνοδευτικά έγγραφα του. Εάν οι τιμές CO2 και κατανάλωσης επηρεάζουν τον υπολογισμό των δασμών και των φόρων του οχήματος, ανατρέξτε στα ισχύοντα πρότυπα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ FIAT
80011500800*
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Fiat καλώντας στο 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 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 αυτοκιν ήτου ή με τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Το 500 είναι εξοπλισμένο με μια πλήρη σειρά Δικτυωμένων Υπηρεσιών, τόσο εντός του αυτοκινήτου όσο και εκτός,
συμπεριλαμβανομένου ενός νέου app για smartphone. Με το app της FIAT θα μπορείτε να διαχειριστείτε το 500 από
οπουδήποτε και οποτεδήποτε θελήσετε. Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες, κατεβάστε το app FIAT Mobile και απολαύστε!
Χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πύλη My Uconnect.fiat, θα ενημερώνεστε πάντοτε για τις ενεργοποιημένες σας υπηρεσίες
Uconnect™ και μπορείτε να αγοράσετε και να διαχειριστείτε προαιρετικά πακέτα και ανανεώσεις.
Επιπλέον, το Uconnect ™ Box προσφέρει ένα σύνολο πρόσθετων υπηρεσιών ειδικά για την διαχείριση του fleet.

Η Mopar ® είναι η μάρκα αναφοράς για τις υπηρεσίες μετά την πώληση για τα αυτοκίνητα της
FCA σε όλο τον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας πλήρη φροντίδα, γνήσια ανταλλακτικά και αυθεντικά
αξεσουάρ για όλους τους ιδιοκτήτες τους.

* Θυμηθείτε να ελέγξετε το κόστος της κλήσης από πάροχο τηλεφων ικής επικοινωνίας σας, εάν καλείτε από το εξωτερικό ή από κινητ ό τηλέφωνο.

WEB

Σταθερό κόστος στη σημερινή τιμή των μελλοντικών επισκευών και υπηρεσιών,
με τα πλάνα επέκτασης εγγύησης και προγραμματισμένης συντήρησης Mopar ®
Vehicle Protection. Ο σωστός συνδυασμός εμπειρογνωμοσύνης, αξίας και
ευκολίας.

my Fiat
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 εξ ατομικευμένες προσφορές
προώθησης προϊόντων.

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.

FLEET & BUSINESS

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

FLEET
& BUSINESS

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   

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΛΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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.

ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η FCA Bank είναι μια τράπεζα ειδικά για τους λάτρεις της αυτοκίνησης, 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 την χρηματοδότησής σας με ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά προσαρμοσμένες ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας: Πλήρη κάλυψη σε περιπτώσεις όπως , απώλεια
εισοδήματος, αξίας αυτοκινήτου, πυρκαγιάς, κλοπής και σύγκρουσης, ολοκληρωμένη ασφάλιση, επέκταση εγγύησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, www.fcabank.gr
Αυτό το διαδικτυακό φυλλάδιο αποτελεί ιδιοκτησία της FCA Italy, θυγατρική της Stellantis NV. Η FCA Italy καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες, οι εικόνες και οι προδιαγραφές προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτό το διαδικτυακό φυλλάδιο είναι ακριβείς και ενημερωμένες και
διατηρεί το δικαίωμα προχωρήσει σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, σε τιμές, προδιαγραφές, χρώματα, υλικά και σε αλλαγή ή διακοπή παραγωγής μοντέλων, όταν αυτό θεωρείται αναγκαίο για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων ή για λόγους σχεδιασμού και προβολής.
Ορισμένα στοιχεία σχεδιασμού των μοντέλων και οι επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη αγορά ή τις εκάστοτε νομικές απαιτήσεις. Ορισμένα από τα στοιχεία εξοπλισμού που περιγράφονται ή/και απεικονίζονται στο παρόν διαδικτυακό φυλλάδιο είναι προαιρετικά.
Οι φωτογραφίες είναι καθαρά ενδεικτικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες / πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Fiat. Το Fiat® είναι σήμα κατατεθέν της FCA US LLC, θυγατρικής της Stellantis N.V..
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fiat.com
“Οι εικόνες είναι μόνο για ενδεικτικούς και επεξηγηματικούς σκοπούς και ορισμένες ενδέχεται να δείχνουν εκδόσεις, διακοσμητικά στοιχεία, αξεσουάρ ή/και εξοπλισμό που διατίθενται μόνο κατόπιν αιτήματος και πληρωμής. Τα διαθέσιμα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν για τεχνικούς ή/και κατασκευαστικούς
και εμπορικούς λόγους και ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο σε οχήματα που βρίσκονται σε απόθεμα.

