500 CULT

ORANGE
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SWEETNESS

with no sense of guilt.
Το Fiat 500 Cult είναι μια πνοή χαράς που σας ανανεώνει κάθε φορά που
το οδηγείτε. Σας προσφέρει ακόμη περισσότερη χαρά με το αποκλειστικό για
την έκδοση χρώμα Sicilia Orange, που αναδεικνύει απόλυτα την ποπ ψυχή
του. Φυσικά, υπάρχουν πολλά ακόμα χρώματα, όλα στον χαρακτήρα του
500.
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Εξοπλισμός
· Νέα καθίσματα από μπλε ύφασμα με το μονόγραμμα της Fiat
· Ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος
· Ηχοσύστημα Uconnect™
· Χειροκίνητος κλιματισμός
· Περιοριστής ταχύτητας
· Ατσάλινες ζάντες 14”
· Φώτα ημέρας LED
· Αναλογικός πίνακας οργάνων
Κινητήρες
· 1.0 70HP MT Hybrid

Δεν μπορείτε να αντισταθείτε στο Fiat 500 Cult, ένα εξαιρετικό μείγμα
εμβληματικότητας και στιλ που κάνει τις καθημερινές διαδρομές πιο χαρούμενες,
άνετες και ευχάριστες.
* οι εικόνες περιλαμβάνουν προαιρετικό εξοπλισμό.
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500 CONNECT

IF IT’S
SILVER

500
CONNECT
C

O

N

N

E

C

T

IT’S LOVE
AT FIRST LIKE.
Δεν χρειάζονται πολλά για να ερωτευτείς το Fiat 500 Connect.
Αρχοντικό στιλ με τεχνολογία αιχμής, σχεδιασμένο για τη σύγχρονη
“δικτυωμένη” ζωή.
Δοκιμάστε την κομψή διχρωμία Ασημί με Μαύρο γυαλιστερό, που
τονίζουν το ανεπιτήδευτο στιλ του. Εάν όχι, τότε απλά δοκιμάστε έναν
από τους πολλούς άλλους χρωματικούς συνδυασμούς.
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Εξοπλισμός
· Uconnect™ 7” HD LIVE
· Apple CarPlay και συμβατότητα με Android Auto™
· Νέα μαύρα υφασμάτινα καθίσματα “flashy”
· Ζάντες ελαφρού κράματος 15”
· Στιλιζαρισμένοι προβολείς αλογόνου
· Cruise Control
· Φώτα ομίχλης
· Καθίσματα οδηγού-συνοδηγού με ρύθμιση ύψους
· Νέο ταμπλό σε ματ ασημί*

Κινητήρες
· 1.0 70HP MT Hybrid

Στο εσωτερικό του Fiat 500 Connect θα βρείτε τα πάντα. Εάν αναζητάτε τόσο
συνδεσιμότητα όσο και κομψότητα, αφεθείτε να σας σαγηνεύσει η ελκυστική
ιδιοφυία του.
* οι εικόνες περιλαμβάνουν προαιρετικό εξοπλισμό.
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500 DOLCEVITA

CLASSIC
WHITE.

500
DOLCEVITA
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Timeless style.
Το Fiat 500 Dolcevita προσθέτει μια διαχρονική πινελιά ρομαντισμού στη
ζωή σας. Κομψό και μοναδικό είναι εδώ για να κάνει κάθε στιγμή ξεχωριστή.
Η νέα διχρωμία Λευκό και Γκρι Lunar με τη μαύρη γραμμή ομορφιάς θα
σας συναρπάσει. Παρόλο που όλες οι άλλες βαφές είναι εξίσου όμορφες.
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Εξοπλισμός
· Γυάλινη οροφή
· Χρωμιωμένες λεπτομέρειες
· Σήμα «Dolcevita» στο εμπρός φτερό
· Διαιρούμενος πάγκος πίσω καθισμάτων σε αναλογία 50/50
· Ταμπλό στο χρώμα του αμαξώματος
· Αισθητήρας βροχής
· Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος
· Φώτα ομίχλης
· Ζάντες ελαφρού κράματος 15”
Κινητήρες
· 1.0 70HP MT Hybrid

Ξεχωριστή ομορφιά, ακόμα και στο εσωτερικό. Μέσα στο Fiat 500 Dolcevita
μπορείτε πάντα να ταξιδεύετε με άνεση πρώτης θέσης.
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500 SPORT

MATT
GREY.

500
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WINNING &
BRILLIANT.
Με την κομψή, ξεκάθαρη εμφάνιση του, το Fiat 500 Sport σάς
κερδίζει με την πρώτη ματιά, φέρνοντας μια πνοή τόλμης στην
καθημερινότητα. Το Ματ Γκρι χρώμα μεγιστοποιεί το στιλ, τονίζει τη
σπορτίβ “ψυχή” αλλά και το ξεχωριστό σχήμα.
Αν και θα παραμείνει σπορτίβ, όποιο χρώμα και αν επιλέξετε.
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Εξοπλισμός
· Αυτόματος κλιματισμός
· Ταμπλό σε χρώμα τιτανίου με κόκκινο λογότυπο
· Ζάντα ελαφρού κράματος 16”
· Νέα μαύρα υφασμάτινα καθίσματα “arrow”
· Πίνακας οργάνων με οθόνη 7’’ TFT
· Σήμα «Sport» στο εμπρός φτερό
· Πατάκια
· Φώτα ομίχλης
· Καθίσματα οδηγού-συνοδηγού με ρύθμιση ύψους
Κινητήρες
· 1.0 70HP MT Hybrid

Το να είσαι στιλάτος δεν χρειάζεται να είναι άβολο. Για αυτό κάθε λεπτομέρεια του
Fiat 500 Sport δημιουργείται για να είναι «cool» και λειτουργική ταυτόχρονα.
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ΣΥΣΤΗΜΑ UCONNECTTM

PRETTY FACE.
SMART MIND.
Το Fiat 500 δεν αποτελεί απλώς ένα παράδειγμα στιλ, είναι και έξυπνο. Απολαύστε το σύστημα
Uconnect™ 7’’ HD με οθόνη αφής, με λειτουργία τύπου tablet και απεικόνιση HD:
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως hands-free, τεχνολογία Bluetooth® και αναγνώριση
φωνής. Το σύστημα, διαθέσιμο με Apple CarPlay και Android Auto™, διαθέτει φιλικό προς το χρήστη
περιβάλλον και σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εύκολα χάρτες, μουσική, επαφές και πολλά ακόμα.
Τα πάντα με ασφάλεια και ευκολία ενώ οδηγείτε.
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UCONNECT™ 7” HD

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ UCONNECT™ 5”

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ UCONNECT™

Το σύστημα Uconnect™ 7” με DAB+(Digital Audio
Broadcasting) διαθέτει οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 7” με
λειτουργία «smart gesture”», για να έχετε τον έλεγχο, στην
κυριολεξία, στις άκρες των δαχτύλων σας. Το Uconnect™
7” HD μπορεί προαιρετικά, να εξοπλιστεί με Uconnect™
7” HD Nav το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα πλοήγησης
TomTom με χάρτες 3D. Είσαστε πάντα δικτυωμένοι με
το νέο Uconnect™ Link: μέσω του Apple CarPlay και της
συμβατότητας με Android Auto™.

Περιλαμβάνει μια μεγάλη οθόνη αφής 5” με ραδιόφωνο
με δέκτη ψηφιακού σήματος DAB (Digital Audio
Broadcasting), καθώς και χειριστήρια στο τιμόνι,
λειτουργία Bluetooth® hands-free.

Είναι η «πόρτα» που σας οδηγεί στον κόσμο του Uconnect™: ένα
απλό, αλλά πλήρες ηχοσύστημα χάρη στο ραδιόφωνο με δέκτη
ψηφιακού σήματος DAB+ (Digital Audio Broadcasting) επιπρόσθετα
του ραδιόφωνου FM RDS, της λειτουργίας αναπαραγωγής
πολυμέσων με USB και τα χειριστήρια ήχου τοποθετημένα στο τιμόνι.

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
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ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ.
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ΝΕΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
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) 3.000 σ.α.λ.
· Κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο
· Αρ. σχέσεων: 6+όπισθεν
· Μέγιστη ταχύτητα: 167 km/h
· Επιτάχυνση (0-100): 13,8 δευτ.
· Εκπομπές CO2 114-122g/km

Η πραγματική ομορφιά πηγάζει από μέσα, για αυτό το Fiat 500 εξοπλίζεται με έναν ήπιο
υβριδικό κινητήρα που μειώνει τις εκπομπές παρέχοντας χαμηλότερη κατανάλωση και
καλύτερη οδηγική εμπειρία.
Με την τεχνολογία αυτή παρέχεται υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση βελτιώνοντας
την οδηγική απόλαυση (E-ASSIST). Αυτό είναι δυνατό χάρη σε μια επαναφορτιζόμενη
μπαταρία λιθίου 12V που φορτίζεται κατά τη διάρκεια της επιβράδυνσης (E-COASTING)
και της πέδησης (E-BREAKING), χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση.

Ροές ενέργειας
Κοιτάξτε την οθόνη TFT του πίνακα οργάνων για να
ανακαλύψετε πώς λειτουργεί ο κινητήρας του ήπιου
υβριδικού, όταν η μπαταρία υποστηρίζει την οδηγική
απόλαυση και όταν επαναφορτίζεται.

Διάγραμμα ταξιδιού
Το ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε
εάν ο ηλεκτρικός κινητήρας παρέχει υποστήριξη στον
βενζινοκινητήρα (Power)) ή στη φόρτιση της μπαταρίας
λιθίου (Charge).
FUEL
CO2

Μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2.

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

Διαθέτοντας έγκριση τύπου ήπιων υβριδικών οχημάτων, τα μοντέλα
αυτά μπορούν να επωφεληθούν από διάφορα πλεονεκτήματα, όπως
δωρεάν στάθμευση, ελεύθερη είσοδο σε ζώνες περιορισμένης
κυκλοφορίας (δακτύλιος) και φορολογικές ελαφρύνσεις.
Περισσότερη οδηγική απόλαυση χάρη στη λειτουργία
E-Assist.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Κάτω από 30km/h, και υπό ορισμένες συνθήκες, ο
πίνακας οργάνων θα προτείνει τη μετάβαση στο Neutral,
αυτό θα απενεργοποιήσει τον κινητήρα, εξοικονομώντας
κατανάλωση καυσίμου και μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων.
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ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 500

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΙΛ,
ΓΙΑ ΚΑΘΕ LIFESTYLE.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ – CABRIO

ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΑΙΡ.

Διαλέξτε το αγαπημένο σας στιλ και αφήσετε τα ίχνη σας,
όπου και αν πάτε. Με τόσες διαθέσιμες επιλογές, δύσκολα θα
περάσετε απαρατήρητοι.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

ΓΚΡΙ Soft-top

Διχρωμία ασημί/μαύρη οροφή

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Νέα καθίσματα από
μπλε ύφασμα με το
μονόγραμμα της Fiat
(Cult)

Διχρωμία Λευκό/Γκρι Lunare

Νέα μαύρα υφασμάτινα
Υφασμάτινα καθίσματα Νέα μαύρα υφασμάτινα
Από μαύρο δέρμα
Δέρμα Ivory
Νέα υφασμάτινα
καθίσματα με μοτίβο
σε Black Matelassè με
Frau με δερμάτινα
Frau με κόκκινο ρέλι
καθίσματα σε White
καθίσματα με μοτίβο
“flashy”
ένθετα σε ιβουάρ χρώμα (προαιρετικά Dolcevita)
sand Matelassè με λεπτομέρειες soft touch
“arrow”
(Connect)
(Dolcevita)
(προαιρετικά Dolcevita)
λεπτομέρειες soft touch
(Sport)
(Dolcevita)

ΠΑΣΤΕΛ
ΖΑΝΤΕΣ
ΚΟΚΚΙΝΗ Soft-top
111 Κόκκινο Passione

562 Πορτοκαλί Sicilia

494 Ροζ Powder

268 Λευκό Gelato

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
0R5 - ΓΚΡΙ ΤΆΣΙΑ 14”
(CULT)

433 - Γυαλιστερές ασημί
ζάντες ελαφρού κράματος
15” (Connect)

4AV - Γυαλιστερές ασημί
ζάντες ελαφρού κράματος 15”
(Dolcevita)

ΜΑΥΡΗ Soft-top
735 Γκρι Carrara

687 Μπλε dipinto di blu

876 Μαύρο Vesuvio

866 Μπορντό Opera

825 Μπλε Italia

421 Πράσινο ματ Portofino

415 - Ζάντες ελαφρού
κράματος 15” με φινίρισμα
Satin Graphite
(προαιρετικά Connect)

695 Γκρι Pompei

708 Γκρι ματ Cloud

ΜΠΕΖ Soft-top

9S2 - Ζάντες ελαφρού
κράματος 16’’ με φινίρισμα
διαμαντιού (Sport)

1LR - Γυαλιστερές ασημί
ζάντες ελαφρού κράματος
16” (προαιρετικά Dolcevita)

7PN - Ζάντες ελαφρού
κράματος 16” βαμμένες
μαύρες με φινίρισμα
διαμαντιού
(προαιρετικά Dolcevita)

1M1 - Ζάντες ελαφρού
κράματος 16” βαμμένες
λευκές με φινίρισμα
διαμαντιού (μόνο με το
πακέτο Dolcevita Plus)

9S4 - Ζάντες ελαφρού
κράματος 16” βαμμένες
μαύρες ματ με φινίρισμα
διαμαντιού (προαιρετικά
Sport)

CULT

ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ D-FENCE

PEACE
OF MIND

ΠΑΚΕΤΟ CULT - ΠΡΟΑΙΡ. 20E
• Στιλιζαρισμένοι προβολείς αλογόνου
• Ζάντες ελαφρού κράματος 15’’ • Ηχοσύστημα με οθόνη 5” και DAB

ΠΑΚΕΤΟ CULT PLUS ΠΡΟΑΙΡ. 20F
• Στιλιζαρισμένοι προβολείς αλογόνου
• Ζάντα ελαφρού κράματος 15”
• Ηχοσύστημα με οθόνη 7” και DAB NAV

IS THE NEW MUST-HAVE.

ΣΤΙΛ

Πάντα φροντίζοντας για εσάς, το Fiat 500s σάς
προσφέρει το νέο πακέτο D-Fence. Αυτό
το πρωτοποριακό σύστημα προϊόντων, που
διατίθεται ως προαιρετικός εξοπλισμός, επιτρέπει
την απολύμανση της καμπίνας και του αέρα
περιβάλλοντος του χώρου επιβατών.

Το φίλτρο καμπίνας Prime
εξουδετερώνει τις αλλεργιογόνες
ουσίες και εμποδίζει την εισχώρηση
μυκήτων μούχλας και βακτηριδίων στο
εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Η συσκευή καθαρισμού UV-C
ακτινοβολεί τις εσωτερικές
επιφάνειες του αυτοκινήτου με
υπεριώδες φως, σκοτώνοντας
τα βακτηρίδια που υπάρχουν σε
αυτές.

Η συσκευή καθαρισμού αέρα είναι
μια φορητή συσκευή που απομακρύνει
έως και 98% των αερομεταφερόμενων
βακτηριδίων, τα τοξικά αέρα, αλλά και τον
καπνό του τσιγάρου και τη σκόνη.

PACK STYLE - OPT 20J
• Chrome
bonnet line
ΠΑΚΕΤΟ
STYLE - ΠΡΟΑΙΡ. 20J
• Chrome
Mirrors
• Χρωμιωμένη
γραμμή καπό
• Side• molding
Χρωμιωμένοι καθρέφτες

• Privacy glass
• Leather
knob
• Φιμέ gear
κρύσταλλα

• Δερμάτινη λαβή επιλογέα ταχυτήτων

• 16” white painted alloy wheels

• Χρωμιωμένη γραμμή καπό
• Χρωμιωμένα καλύμματα καθρεφτών
• Άσπρες ζάντες ελαφρού κράματος 16”

DOLCEVITA

ΠΑΚΕΤΟ TECH - ΠΡΟΑΙΡ. 06P

SPORT

• Αισθητήρες παρκαρίσματος
• Αισθητήρας βροχής

ΠΑΚΕΤΟ COMFORT - ΠΡΟΑΙΡ. 20K

A

• Αυτόματος κλιματισμός
• Κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους
• Τσέπες στις πλατες των καθισμάτων

• Προβολείς Xenon
• Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέφτης

ΠΑΚΕΤΟ D-FENCE- ΠΡΟΑΙΡ. 3WY
• Φίλτρα καμπίνας ανώτερης ποιότητας
• Καθαριστικό UV-C
• Συσκευή καθαρισμού αέρα

ΠΑΚΕΤΟ TECH PLUS - ΠΡΟΑΙΡ. 4LA
• Αισθητήρες παρκαρίσματος
• Αισθητήρας βροχής
• Φώτα ομίχλης

ΠΑΚΕΤΟ VISIBILITY - ΠΡΟΑΙΡ. 20I
COMFORT

• Τιμόνι με 8 πλήκτρα
• 6 ηχεία
• CarPlay/Android Auto™

PACK DOLCEVITA PLUS - OPT 1Q4
• Gelato
White
• Chrome Bonnet line
ΠΑΚΕΤΟ
DOLCEVITA PLUS ΠΡΟΑΙΡ.
1Q4wood
• Dashboard
in nautical
• Chrome mirrors caps
• Λευκό
Gelato
• Ivory
Frau leather
seats with red piping
• Ταμπλό σεallναυτικό
• Red/White/Red
aroundξύλο
liner

CONNECT

A

A

A

A

A

A

SPORT

• Τιμόνι με 8 πλήκτρα
• 6 ηχεία

CULT

CULT

DOLCEVITA

• Πλευρικά διακοσμητικά πλαίσια

• Δερμάτινα καθίσματα Ivory Frau με
κόκκινο ρέλι
• Κόκκινη/Λευκή/Κόκκινη περιμετρική
διαγράμμιση

ΠΑΚΕΤΑ

CONNECT

TECHNOLOGY
ΠΑΚΕΤΟ SKY - ΠΡΟΑΙΡ. 20G
• Ανοιγμένη γυάλινη οροφή
• Προστατευτικά μαρσπιέ

ΠΑΚΕΤΟ NAVI - ΠΡΟΑΙΡ. 20H
• Οθόνη TFT 7” στον πίνακα οργάνων
• Ηχοσύστημα με οθόνη 7” και NAV DAB

CONNECT

DOLCEVITA

SPORT

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΙΛ

CULT

CONNECT

DOLCEVITA

SPORT

Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος
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D
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Ταμπλό σε ματ μπλε Techno

6BL

D

5

5

5

Φιμέ κρύσταλλα

070

5

D

D1P

D

Υφασμάτινα καθίσματα σε Μαύρο Matelassè με ιβουάρ εσωτερικό

1KZ

5

5

D

5

Λευκά δερμάτινα καθίσματα "Dolcevita plus"

1ZP

5

5

D

5

Μαύρα δερμάτινα καθίσματα

211

5

5

D

5

Μη αυτόματος κλιματισμός

025

a

a

a

5

Αυτόματος κλιματισμός

140

5

D

D1P

a

Σταθερή γυάλινη οροφή με σκιάδιο ηλιοπροστασίας

59E

5

5

a

a

Διαιρούμενα πίσω καθίσματα σε αναλογία 50/50

195

a

a

a

a

Πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος

508

D

D1P

a

a

Κιτ καπνιστή

665

D

D

D

D

Αντιανεμικό (στο Cabrio)

925

D

D

D

D

Προβολείς Bi-xenon με ανασυρόμενο πλυστικό προβολέων

230

5

5

D1P

D1P

Πατάκια

396

D

D

D

a

Φώτα ομίχλης

097

D

a

a

a

Εφεδρικός τροχός

803

D

D

D

D

Αντικλεπτικά μπουλόνια τροχών

5JM

D

D

D

D

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6ZF

a

5

5

5

Ραδιόφωνο με οθόνη αφής Uconnect™ 5” LIVE με Bluetooth®, USB και DAB+

7J0

P

5

5

5

Ραδιόφωνο με οθόνη αφής Uconnect™ 7” HD με Bluetooth®, USB και DAB+

7Q9

5

a

a

a

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

7QC

P

D1P

D1P

D1P

Uconnect LINK Apple CarPlay - συμβατότητα με Android Auto™

8EW

P

a

a

a

Ηχοσύστημα HI-FI BEATS

4YG

5

D

D

D

D προαιρετικός εξοπλισμός

- μη διαθέσιμο

P Πακέτο

3 σε σειρά

Διάμετρος x διαδρομή (mm)

70 x 86.5

Πρότυπο εκπομπών
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Σχέση συμπίεσης
Μέγιστη ισχύς EC: kW (Hp) στις σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή: Nm (kgm) στις σ.α.λ.
Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
Ανάφλεξη
Μετάδοση κίνησης

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Συμπλέκτης
Κιβώτιο ταχυτήτων, αρ. σχέσεων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΖΑΝΤΕΣ

Τύπος
Κύκλος στροφής (m)
Εμπρός: Ø (mm)
Πίσω: Ø (mm)
Εμπρός

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ WLTP
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

12:1
51 (70) 6000
92 (9,38) 3500
Hλεκτρονικα ελεγχόμενος διαδοχικών φάσεων ψεκασμός πολλαπλών
σημείων, με ανεπίστροφο σύστημα
με σπινθηριστή
εμπρός
υδραυλικός
6 + όπισθεν
σύστημα διεύθυνσης Dualdrive™, με ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα
9.3
Δαγκάνα zero drag για 257x22
Ταμπούρο Ø 180 mm
Ανεξάρτητη σε κάθε τροχό, γόνατα τύπου MacPherson με εγκάρσια
κάτω ψαλίδια εδραζόμενα σε βοηθητικό υποπλαίσιο, αντιστρεπτική
ράβδο συνδεδεμένη στο αμορτισέρ
Ημιάκαμπτος άξονα στρέψης και αντιστρεπτική δοκό

CULT

175/65 R 14

DOLCEVITA

185/55 R 15

CONNECT

185/55 R 15

SPORT

195/45 R16

Πλάτος (mm) χωρίς / με εξωτ. καθρέφτες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

999
Euro 6D Final

Πίσω

Μήκος (mm)

ΜΠΑΤΑΡΊΑ 12V

*Οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης έχουν καθοριστεί με βάση επίσημες δοκιμές, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Κανονισμών ΕΕ που ίσχυαν κατά το χρόνο της έγκρισης τύπου. Ειδικότερα, οι αναφερόμενες τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση τη διαδικασία δοκιμών WLTP.
Οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης παρέχονται ενδεικτικά μόνο για το σκοπό της σύγκρισης στοιχείων οχημάτων. Οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης βάσει της έγκρισης τύπου ενδέχεται να μην είναι αντιπροσωπευτικές των πραγματικών τιμών ηλεκτρικής κατανάλωσης, οι οποίες
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, για παράδειγμα, από τον τρόπο οδήγησης, τη διαδρομή, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες δρόμου, καθώς και από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του οχήματος. Οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης που καθορίζονται στο
παρόν έγγραφο ισχύουν για τις 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 ηλεκτρικής κατανάλωσης δεν είναι
οριστικές και ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση τροποποίησης του κύκλου παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης του οχήματος που αγοράζεται από τον πελάτη παρέχονται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα του οχήματος. Στην περίπτωση
που απαιτούνται οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων φόρων και δασμών για το όχημα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρ. κυλίνδρων, διάταξη
Κυβισμός (cm 3 )

ΒΑΡΟΣ
a βασικός εξοπλισμός

1.0 HYBRID
Hatchback - Cabrio

ΠΕΔΗΣΗ

Ραδιόφωνο Uconnect™ DAB+ με USB

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ

3571
1627 / 1893

Ύψος (mm)

1488

Μεταξόνιο (mm)

2300

Μετατρόχιο μπροστά (mm)

1413

Μετατρόχιο πίσω (mm)

1407

VDA χωρητικότητα αποσκευών (dm 3 )

185

Συνολικό βάρος DIN (kg)

980

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)

35

Χωρητικότητα (Ah)

50

Τελική ταχύτητα (km/h)

167

Επιτάχυνση (sec): 0-100 km/h

13.8

Κατανάλωση σε μικτό κύκλο (l/100km)
Εκπομπές CO2 (g/km) (μικτός κύκλος) - μέγ./ελάχ.
Οικολογικό επίπεδο

5.0 - 5.3
114 - 122
Euro 6D final

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.

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

WEB

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.

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.

FLEET & BUSINESS

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.

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   

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΟΛΟΥΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER-SALES ΑΠΟ ΤΗΝ MOPAR®
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ AFTER-SALES, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ.

Η Leasys προσφέρει υπηρεσίες ενοικίασης και κινητικότητας για ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες όλων των μεγεθών καθώς και για την
δημόσια διοίκηση: από bραχυπρόθεσμη/μεσοπρόθεσμη και μακροχ ρόνια ενοικίαση, υπηρεσίες διαχείρισης στόλου.
Η Leasys είναι μια ολοκληρωμένη εταιρεία μισθώσεων και παροχής υπηρεσιών κινητικότητας που προσφέρει ευέλικτες και ψηφιακές λύσεις.
Για όσους επιθυμούν να οδηγήσουν ένα Fiat και να απολαύσουν την εμπειρία χωρίς να σκεφτούν τη διαχείριση του αυτοκινήτου, μπορείτε να
το νοικιάσετε με το πρόγραμμα μίσθωσης Leasys. Μέσω των προγραμμάτων της Leasys σας παρέχεται η δυνατότητα να διαμορφώσετε τον
μηνιαίο μίσθωμα σύμφωνα με τον μηνιαίος σας προϋπολογισμό απολαμβάνοντας παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που αφορούν την
χρήση του αποκλειστικά μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων FIAT, ενώ η όλη διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα λόγο των σύντομων και ευέλικτων διαδικασιών χωρίς να απαιτούνται περιττές μετακινήσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, www.leasys.com/gr/greece

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.

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.fcabankgroup.gr

Τα επίπεδα εξοπλισμού των μοντέλων και οι επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη αγορά ή τις εκάστοτε νομικές απαιτήσεις. Τα στοιχεία, οι περιγραφές και οι εικόνες που περιέχονται στο παρόν έντυπο προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς παρουσίασης και ισχύουν κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος (02/2021). 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 04.2.4043.24 - S - 04/2021 - Web Version

www.fiat.com

