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DE NIEUWE 500

De nieuwe 500 is belangrijk en essentieel

nieuws voor Fiat in 2020.

Fiat speelt zijn troef uit, zijn icoon, de 500, voor
de introductie van de elektrische motor.

Een geheel elektrische 500. 

FIAT GAAT ALL-IN
MET DE NIEUWE 500
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DE NIEUWE 500
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De nieuwe 500 kent vele noviteiten

die op de volgende pijlers steunen: 

Stijl Technologie Connectiviteit Exclusiviteit

NIEUWE 500: DE PIJLERS VAN HET NIEUWE MODEL
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Stijl
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NIEUWE 500: DE PIJLERS VAN HET NIEUWE MODEL



De nieuwe 500 heeft een nieuw platform dat ontworpen is voor een elektrische auto. 
De derde generatie van een icoon.

NIEUWE 
VOORKANT

NIEUWE 
ACHTERKANT

NIEUWE 
ZIJKANT

NIEUW 
INTERIEUR

GROTERE 
SPOORBREEDTE

DE NIEUWE 500
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Technologie
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NIEUWE 500: DE PIJLERS VAN HET NIEUWE MODEL



TECHNOLOGIE
Op het gebied van veiligheid is de auto uitgerust met techniek voor autonoom rijden van niveau 2, 

het hoogste niveau dat momenteel verkrijgbaar is onder stadsauto’s.

INTELLIGENT ADAPTIVE
CRUISE CONTROL

LANE
CENTERING

TRAFFIC SIGN
RECOGNITION

INTELLIGENT
SPEED ASSIST

ATTENTION ASSIST AUTONOMOUS
EMERGENCY

BRAKE CONTROL WITH 
PEDESTRIAN & CYCLIST 

DETECTION

SOS
EMERGENCY CALL

LANE CONTROL AUTO HIGH/
LOW BEAM

BLIND SPOT
ASSIST

REAR VIEW
CAMERA WITH

DYNAMIC GRIDLINES

360° PARKING
SENSORS

U vindt meer informative over de techniek voor autonoom rijden van niveau 2 op pagina’s 56 tot 59 10



TECHNOLOGIE

De auto heeft in termen van actieradius en laadsnelheid:

best-in-class niveaus in het A-segment 

wat betreft ACTIERADIUS en is in lijn met 

het niveau van het B-segment: 

320KM

een zeer snelle ‘FAST CHARGE’ 

OPLAADMODUS (DC):

STANDAARD 85kW

(in ongeveer 5 minuten wordt de batterij voldoende opgeladen om ongeveer 50 km 
te kunnen afleggen -en dus de gemiddeld dagelijks afgelegde afstand van een klant

met een elektrische auto of van een 500-klant)

Bron: WLTP Homologation Cycle
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Met de speciale openingsserie krijgen de klanten de WALLBOX voor het thuis opladen aangeboden

WALLBOX

Free: gratis bij de Opening Edition

Plug & Play: eenvoudige en snelle installatie

(stopcontact), zonder dat de elektrische installatie van de 

woning hoeft te worden aangepast (1,4 tot 2,3kW laden

mode 2), voor 3,7 tot 7,4 kW laden is installatie door een

elektricien vereist

Inclusief kabels: 9m verbindingskabels van de wallbox

(6+3)

Gestabiliseerd: energiebeheersysteem dat eventuele

spanningswisselingen stabiliseert

De afbeelding komt
niet overeen met
het eindproduct

TECHNOLOGIE
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Connectiviteit
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NIEUWE 500: DE PIJLERS VAN HET NIEUWE MODEL



CONNECTIVITEIT: INFOTAINMENT

WALLBOX
10,25” + 7’’ 

INFOTAINMENT-
SYSTEEM 
CINERAMA

Met smartphone-achtige

HMI-interface

(widgets, iconen, 

meerdere pagina’s met

aangepaste inhoud)

WALLBOX
HANDSFREE 

SMARTPHONE

met ultrasnelle 

Bluetoothpairing, 

draadloos opladen, 

Android Auto voorbereid 

& 

Wireless CarPlay

MOGELIJKHEID OM 
MEERDERE 

GEBRUIKERS-
PROFIELEN TE 

BEHEREN 

met automatische 

herkenning van het 

profiel tot maar liefst 5 

gebruikersprofielen 

«HEY FIAT!»

natuurlijke spraak voor 

het dicteren van 

berichten, 

klimaatregeling, bellen, 

een bestemming 

zoeken
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De eerste auto van de FCA groep die uitgerust is met het 

nieuwe Infotainment systeem "UConnect5" 

van de vijfde generatie met een extra groot 10,25" beeldscherm 



CONNECTIVITEIT: SPECIALE APP

DE MEEST VERBONDEN AUTO OOIT

De nieuwe speciale app:

‘Houd uw auto in de hand’ dankzij een speciale app voor uw smartphone en de altijd verbonden

technologie in de auto
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n Afstandsbediening: deuren sluiten/openen, afstandsbediening klimaatregeling, 

voertuig zoeken

Navigatie: oplaadzuil zoeken, Send & Go, opladen, last mile navigation, verkeer/weer in 

realtime, flitspalen, dynamische actieradiuskaart

Pechhulpservice: wegbijstand, noodoproep, voertuigstatus 

Info over het voertuig: status op het voertuig, waarschuwing over de toestand van 

het voertuig

Hulp bij diefstal: diefstalalarm, assistentie op het gestolen voertuig

Wifi: wifihotspot
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OPENING EDITION

De Opening Edition van de nieuwe 500 is ontwikkeld als een uniek en exclusief product voor de 

eerste klanten die geïnteresseerd zijn in de aankoop van het nieuwe model.

Exclusiviteit
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OPENING EDITION

De beperkt beschikbare Openingseditie wordt zeer compleet met alle nieuwe inhoud 

gepresenteerd om de exclusiviteit en de noviteit van de nieuwe 500 te benadrukken. 

Een unieke productconfiguratie voor Europa:

Drie kleurenAlleen Cabrio
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«la Prima»… EXCLUSIEF

EEN NAAM DIE GEÏNSPIREERD IS OP DE WERELD VAN DE ITALIAANSE OPERA:

la Prima

«la Prima» IS DE PREMIÈRE VAN EEN TONEEL-, 

BALLET- OF MUZIEKSTUK.

HET IS HET EERSTE, EN DE EXCLUSIEFSTE, PUBLIEKE UITVOERING.
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«la Prima»… EXCLUSIEF

EXCLUSIEF, ALLEEN VOOR DE EERSTE 500 EENHEDEN * 

IS ER EEN SPECIAAL LABEL.

ALLEEN DE EERSTE 500 AUTO’S KRIJGEN EEN LABEL 

MET DE TEKST ‘1 VAN 500’ EN DE LANDAANDUIDING

* daar waar de voorboeking open is 19



«la Prima» 

Een nieuw KLEURENASSORTIMENT, ontworpen als eerbetoon aan onze planeet...

DE AARDE 

Mineral Grey

DE ZEE

Ocean Green

DE HEMEL 

Celestial Blue 20



Een speciaal NIEUW VOUWDAK voor de cabrio-uitvoering, 

als eerbetoon aan 120 jaar geschiedenis van het merk Fiat... 

NIEUW VOUWDAK MET 

HET FIAT-SYMBOOL

«la Prima» 
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Nieuwe en exclusieve materialen en vormgeving kenmerken het nieuwe interieur...

LEATHER FREE* 

DASHBOARDBEKLEDING

STOELEN MET GRAFISCHE 

AFBEELDINGEN GEBASEERD 

OP HET FIAT-SYMBOOL 

* Benaming in afwachting van bevestiging

«la Prima» 
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«la Prima»… IN HET KORT

Veiligheid:

• Autonomous Driving niveau 2 

• 6 Airbags

• Cruisecontrol

• Noodoproep

• Verkeersbordenherkenning en 

informatie

• Intelligente Speed Assist

• Slaapherkenning van de 

bestuurder

• Autonome noodrem

• Lane Keeping Assist

• Blind Spot Detection

• Achteruitrijcamera voor het 360°

parkeren

Specifieke EV-inhoud:

• Actieradius 320 km 

(WLTP-cyclus)

• Snel opladen 85kW

• Mode 3-oplaadkabel

Infotainment:

• 7 inch TFT-display

• Radio  10,25’’ Touch Screen NAV

• DAB (Digital Audio Broadcast)

• CarPlay / Android Auto

• Telematic Box Module

Buitenkant:

• 17 inch diamond velgen

• Led-koplampen

Interieur/Comfort:

• Electric Parking Brake

• Automatische klimaatregeling

• Keyless Go + Passive Entry 

• Regensensoren

• Wireless Charging Pad

• Leather Free* stoelen & en 

Leather Free* 

dashboardbekleding

BELANGRIJKSTE STANDAARD INHOUD

MINERAL GREY

OCEAN GREEN

CELESTIAL BLUE

KLEURENASSORTIMENT
(*) Benaming in afwachting van bevestiging

ALLEEN IN DE CABRIO-UITVOERING 
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«la Prima»… DE PRIJS

24

38.900€



BE THE FIRST
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BE THE FIRST

BE THE FIRST: ONTDEK DE NIEUWE FIAT 500 la Prima

DE VOORBOEKING

Door een terugbetaalbare borg van € 500,00 te betalen, kan de klant deel uit gaan maken van 

een exclusieve groep die als eerste de nieuwe Fiat 500 «la Prima» kan ontdekken. De klant 

ontvangt namelijk een voorpublicatie van alle informatie over de nieuwe Fiat 500 «la Prima» en 

behoort tot de eersten die naar een Fiat-dealer kunnen gaan om de nieuwe Fiat 500 «la 

Prima» te bestellen. Alleen de eerste 500 consumenten die de terugbetaalbare borg van € 

500,00 betalen, kunnen de nieuwe Fiat 500 «la Prima» met badge ‘la Prima 500e - Nederland 

1 van 500’ ontdekken. Alle volgende nieuwe Fiat 500 «la Prima»’s hebben geen badge.

Hoe kan de klant de borg van € 500,00 betalen?

De klant kan de borg van € 500,00 met een VISA of Mastercard creditcard betalen door de 

voorboekingssectie van de website van Fiat te bezoeken.

* de Opening Edition ‘La Prima’ is een beperkte serie, en dus bij meer aanvragen zijn dan beschikbare auto’s, worden de klanten op een

'wachtlijst’ gezet met de mogelijkheid om bij afmeldingen alsnog te worden ingeschreven.
26



BE THE FIRST

KENMERKEN VAN DE BORG

De borg geeft blijk van de belangstelling van de klant voor de nieuwe Fiat 500 «la Prima», maar is beslist niet bindend.

De borg kan tot 5 juni 2020 worden betaald en de klant kan het gestorte bedrag op zijn verzoek volledig en op elk 

moment terugkrijgen tot 30 juni 2020.

De borg wordt binnen 15 werkdagen na de ontvangst van het terugbetalingsverzoek teruggestort op de creditcard en als 

FCA vóór 30 juni 2020 hoe dan ook geen verzoek van de klant heeft ontvangen, gaat FCA vanaf 30 juni 2020 binnen 15 

werkdagen over op de automatische teruggave van de borgsom.

Het bedrag dat als borg is betaald blijft van de klant, levert geen rente op en wordt altijd terugbetaald, ook bij aankoop 

van de nieuwe Fiat 500 «la Prima» bij de dealer. 

Met de borg ontvangt de klant een link waarmee hij zich kan registreren en naar de persoonlijke omgeving kan gaan, 

waar hij nieuwe details van de nieuwe Fiat 500 «la Prima» kan ontdekken in afwachting van zijn komst bij het Fiat-

dealernetwerk.

De borg integreert op geen enkele wijze een type verkoop en definieert geen aankoopproces van goederen of diensten 

of iets anders, zelfs niet online.

HOE KUNT U DE NIEUWE FIAT 500 la Prima BESTELLEN

Zodra de nieuwe Fiat 500 «la Prima» verkrijgbaar is, kan de klant zijn bestelling direct bij de door hem tijdens de 

voorboeking gekozen dealer plaatsen.
27



HET TIJDSCHEMA
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2020

HET TIJDSCHEMA

Op de tijdlijn zien we hoe de fases van het koopproces van de Opening Edition elkaar opvolgen

MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

STAP 1: VOORBOEKING

Vanaf 3 maart 2020

WAT

• Ontdek de nieuwe Fiat 500 

La Prima met de betaling 

van een borg van €500

• Keuze van de dealer waar 

u hem kunt bestellen

• Aanmaak van de lead die 

in het systeem blijft

WIE

• De voorboeking wordt 

direct door de klant

beheerd

HOE

• Op de website Fiat.nl en 

door de procedure online te 

volgen

STAP 2: BESTELLING VAN 

DE AUTO

Vanaf de openstelling van de 

bestelbaarheid

WAT

• De lead wordt verdeeld voor 

de follow-up

• Ondertekening van de 

koopovereenkomst bij de 

dealer

• Invoering van de bestelling 

in het systeem

WIE

• De klant ondertekent de 

koopovereenkomst

• De verkoper voert de 

bestelling in het systeem in

HOE

• Via het portaal LinkEntry

STAP 3: (BEOOGD) BEGIN 

VAN DE LEVERINGEN 

Vanaf Q4 2020

WAT

• Monitoring van de productie

• Toewijzing van het VIN-

nummer volgens de 

normale dealerprocedures
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DE PROCEDURE
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DE PROCEDURE

DE PROCEDURE

A. Voorboekingsfase

B. Overgaan tot de daadwerkelijke bestelling van de auto of eventuele verandering van 

gedachte en terugbetaling van de borgsom.

Laten we nu eens tot in de details bekijken hoe deze 2 procedures in zijn werk gaan. 

De klant kan zich in 2 verschillende fases van de procedure bevinden:

31



DE VOORBOEKING

Dit is de fase waarin de klant de voorboeking maakt, d.w.z. de fase waarin de klant de 

terugbetaalbare borg van € 500,00 kan betalen om deel uit te gaan maken van een 

exclusieve groep die als eerste de nieuwe Fiat 500 «la Prima» kan ontdekken. De klant 

ontvangt namelijk een voorpublicatie van alle informatie over de nieuwe Fiat 500 «la Prima» 

en behoort tot de eersten die naar een Fiat-dealer kunnen gaan om de nieuwe Fiat 500 «la 

Prima» te bestellen. Alleen de eerste 500 consumenten die de terugbetaalbare borg van € 

500,00 betalen, kunnen de nieuwe Fiat 500 «la Prima» met badge ‘la Prima 500e -

Nederland 1 van 500’ ontdekken. Alle volgende nieuwe Fiat 500 «la Prima»’s hebben geen 

badge.

A. DE VOORBOEKING
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A. DE VOORBOEKING
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1. Ga via de website Fiat.nl naar het platform

2. Ga naar de sectie 500e

3. Kies de kleur

4. Vul uw e-mailadres in en bevestig deze

5. Voltooi de registratie met een wachtwoord en

de privacytoestemming

6. Beantwoord de automatische e-mail 

(controleer eventueel ook de spambox)

7. Voltooi de registratie met uw gegevens

8. Kies uw dealer

9. Betaal de borgsom van € 500

10.Bevestiging van de betaling van de borgsom en 

de bijbehorende e-mail met de belangrijke 

«Customer ID»-code



A. DE VOORBOEKING
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1. Ga via de website Fiat.nl naar het platform

2. Ga naar de sectie 500e

3. Kies de kleur

4. Vul uw e-mailadres in en bevestig deze

5. Voltooi de registratie met een wachtwoord en

de privacytoestemming

6. Beantwoord de automatische e-mail 
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7. Voltooi de registratie met uw gegevens

8. Kies uw dealer
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de bijbehorende e-mail met de belangrijke 

«Customer ID»-code



A. DE VOORBOEKING
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1. Ga via de website Fiat.nl naar het platform

2. Ga naar de sectie 500e

3. Kies de kleur

4. Vul uw e-mailadres in en bevestig deze

5. Voltooi de registratie met een wachtwoord en
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(controleer eventueel ook de spambox)
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A. DE VOORBOEKING
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A. DE VOORBOEKING
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1. Ga via de website Fiat.nl naar het platform

2. Ga naar de sectie 500e

3. Kies de kleur
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A. DE VOORBOEKING
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A. DE VOORBOEKING
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1. Ga via de website Fiat.nl naar het platform

2. Ga naar de sectie 500e

3. Kies de kleur

4. Vul uw e-mailadres in en bevestig deze

5. Voltooi de registratie met een wachtwoord en

de privacytoestemming

6. Beantwoord de automatische e-mail 

(controleer eventueel ook de spambox)
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9. Betaal de borgsom van € 500

10.Bevestiging van de betaling van de borgsom en 

de bijbehorende e-mail met de belangrijke 

«Customer ID»-code



Een totaalbedrag van de fiscale stimulansen, met
betrekking tot
• Postcode (ZIP Code)
• Nationale en plaatselijke fiscale stimulansen

BELANGRIJK!
De vermelde waarde is een schatting van de 
mogelijke waarde van de fiscale stimulansen / 
voordelen bij aankoop van een elektrische auto 
door de klant. De vermelde waarde is de som van 
de fiscale stimulansen / voordelen voorzien door 
de nationale wetgeving en/of de plaatselijke
normen die aan de ingevoerde postcode zijn
gekoppeld.

A. DE VOORBOEKING
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1. Ga via de website Fiat.nl naar het platform

2. Ga naar de sectie 500e

3. Kies de kleur

4. Vul uw e-mailadres in en bevestig deze

5. Voltooi de registratie met een wachtwoord en

de privacytoestemming

6. Beantwoord de automatische e-mail 

(controleer eventueel ook de spambox)

7. Voltooi de registratie met uw gegevens

8. Kies uw dealer

9. Betaal de borgsom van € 500

10.Bevestiging van de betaling van de borgsom en 

de bijbehorende e-mail met de belangrijke 

«Customer ID»-code



DISCLAIMER DIE OP DEZE PAGINA 

MOET WORDEN GEBRUIKT

De vermelde waarde is een schatting van de mogelijke waarde van de fiscale stimulansen / voordelen bij aankoop

van een elektrische auto door de klant. De vermelde waarde is de som van de fiscale stimulansen / voordelen

voorzien door de nationale wetgeving en/of de plaatselijke normen die aan de ingevoerde postcode zijn gekoppeld.

Controleer altijd op de officiële websites van de bevoegde (plaatselijke of nationale) autoriteiten de waarde en de 

beschikbaarheid van de fiscale stimulansen / voordelen en of u aan alle voorwaarden voldoet om ze te verkrijgen.

Wij wijzen u erop dat de vergaarde informatie maandelijks wordt bijgewerkt.

De juiste waarde van de fiscale stimulansen / voordelen die door de nationale wetgeving is voorzien, is beschikbaar

op het moment van bestelling bij de geselecteerde dealer.

De plaatselijke fiscale stimulansen zijn verkrijgbaar op aanvraag van de klant.

Neem contact op met de contactpersoon voor de elektrische 

mobiliteit van uw markt. 

A. DE VOORBOEKING
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A. DE VOORBOEKING
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1. Ga via de website Fiat.nl naar het platform

2. Ga naar de sectie 500e

3. Kies de kleur

4. Vul uw e-mailadres in en bevestig deze

5. Voltooi de registratie met een wachtwoord en

de privacytoestemming

6. Beantwoord de automatische e-mail 

(controleer eventueel ook de spambox)

7. Voltooi de registratie met uw gegevens

8. Kies uw dealer

9. Betaal de borgsom van € 500

10.Bevestiging van de betaling van de borgsom en 

de bijbehorende e-mail met de belangrijke 

«Customer ID»-code



B. EEN EVENTUALE VERANDERING VAN GEDACHTE

EEN EVENTUELE VERANDERING VAN GEDACHTE

De klant kan tot 30 juni 2020 een terugbetalingsverzoek indienen van de 

borg van € 500,00. Het volstaat om naar de internetpagina www.Fiat.nl  

te gaan en zich aan te melden met de inloggegevens die de klant bij de 

registratie heeft aangemaakt. Het bedrag van € 500,00 dat als borg 

gestort is, blijft altijd van de klant en levert geen rente op. De borgsom 

van € 500,00 wordt binnen 15 werkdagen na het terugbetalingsverzoek 

terugbetaald op de creditcard van de klant. Maar ook als FCA vóór 30 

juni 2020 geen terugbetalingsverzoek ontvangt van de klant, betaalt 

FCA automatisch de borgsom terug aan de klant binnen 15 werkdagen 

vanaf 30 juni 2020.
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1. Ga naar uw profiel en selecteer, als u dat wilt, de reden voor de 

gedachteverandering

2. Wacht op de bevestiging van de wisprocedure

45

B. EEN EVENTUALE VERANDERING VAN GEDACHTE



Binnen 15 dagen 

wordt de borgsom 

van €500 teruggestort

1. Ga naar uw profiel en selecteer, als u dat wilt, de reden voor de 

gedachteverandering

2. Wacht op de bevestiging van de wisprocedure

46

B. EEN EVENTUALE VERANDERING VAN GEDACHTE



FAQ
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PRODUCT

Wat zijn de kenmerken van de nieuwe Fiat 500 «la Prima»?

De nieuwe Fiat 500 «la Prima» is de eerste editie van de elektrische Fiat 500, uitgebracht in een 

cabrio-uitvoering met een exclusief vouwdak met Fiat-logo met full led-koplampen, 17 inch 

diamond velgen, leather free stoelen en dashboardbekleding, infotainment van 10,25" met 

geïntegreerd navigatiesysteem, compatibel met Android Auto, geïntegreerd met draadloos Apple 

CarPlay en natuurlijke spraakherkenningssysteem, draadloze charger, en ultrasnelle Bluetooth.

Wat is de prijs van de nieuwe Fiat 500 «la Prima»? 

De prijs van de nieuwe Fiat 500 «la Prima» is € 38.900.

Aangezien het een elektrische auto is, komt de nieuwe Fiat 500 «la Prima» in aanmerking voor 

nationale of lokale fiscale stimulansen, na controle van de beschikbaarheid en of men aan de 

voorwaarden voldoet. Voor informatie over deze fiscale stimulansen dient u altijd de officiële 

websites van de bevoegde nationale of plaatselijke autoriteiten te raadplegen.

FAQ
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BORG

Waar dient de borg van € 500,00 voor?

Door een terugbetaalbare borg van € 500,00 te betalen, kunt u deel uit gaan maken van een

exclusieve groep die als eerste de nieuwe Fiat 500 «la Prima», die binnenkort uitkomt, kan

ontdekken. U ontvangt namelijk een voorpublicatie van alle informatie over de nieuwe Fiat 500 «la 

Prima» en behoort tot de eersten die naar een Fiat-dealer kunnen gaan om uw nieuwe Fiat 500 «la 

Prima» te bestellen.

Alleen de eerste 500 consumenten die de terugbetaalbare borg van € 500,00 betalen, kunnen de 

nieuwe Fiat 500 «la Prima» met badge ‘la Prima 500e - Nederland 1 van 500’ ontdekken. Alle 

volgende nieuwe Fiat 500 «la Prima»’s hebben geen badge “la Prima 500e - Nederland 1 van 500”.

Hoe kan ik de borg van € 500,00 betalen?

U kunt de borg van € 500,00 met een VISA of MasterCard creditcard betalen door de 

voorboekingssectie van de website van Fiat www.fiat.nl te bezoeken.

Hoe worden de gegevens van mijn creditcard behandeld?

De identificatiegegevens van de creditcard zijn nooit toegankelijk voor FCA via zijn systemen, omdat

het bedrijf procedures in gebruik heeft genomen waardoor alleen de werknemer die FCA heeft

aangewezen voor het beheer van de storting van de borgsom van €500,00 toegang heeft tot deze

gegevens.
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Wordt mijn borg van € 500,00 automatisch omgezet in een koopovereenkomst?

Nee, nooit. We informeren u via e-mail wanneer de nieuwe Fiat 500 «la Prima» kan worden

besteld. U kunt dus naar uw Fiat-dealer gaan met de code van de borg en een koopovereenkomst

sluiten.

Voor hoeveel auto’s mag ik de borg van € 500,00 betalen?

U mag de borg van € 500,00 voor slechts één nieuwe Fiat 500 «la Prima» betalen.

Mag ik mijn borg van € 500,00 aan een andere persoon overdragen?

Nee. Uw borg van € 500,00 is nominatief. Als een vriend(in) geïnteresseerd is in het initiatief, dan

kan hij/zij de borg van € 500,00 betalen via de webpagina www.Fiat.nl.

Wat is de uiterste termijn om de borg van € 500,00 te betalen? 

De terugbetaalbare borg van € 500,00 voor de nieuwe Fiat 500 «la Prima» kan tot 3 mei 

2020 worden betaald.
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Kan ik vragen om terugbetaling van mijn borg van € 500,00? 

Ja, en dit is geheel kosteloos. U kunt tot 30 juni 2020 een terugbetalingsverzoek indienen van de borg van 

€ 500,00. Het volstaat om naar de internetpagina www.Fiat.nl te gaan en u aan te melden met de 

inloggegevens die u bij de registratie heeft aangemaakt. Het bedrag van € 500,00 dat als borg gestort is, 

blijft altijd van u en levert geen rente op. De borg van € 500,00 wordt binnen 15 werkdagen na het

terugbetalingsverzoek teruggestort op uw creditcard. Maar ook als we vóór 30 juni 2020 geen

terugbetalingsverzoek van u ontvangen, betalen we uw borg automatisch terug binnen 15 werkdagen

vanaf 30 juni 2020.

Wordt mijn borg van € 500,00 automatisch omgezet in een aanbetaling in geval ik tot aankoop overga? 

Nee, nooit. De borg wordt altijd terugbetaald, ook bij aankoop van het voertuig bij de dealer. De door u 

geselecteerde dealer zal contact met u opnemen en u kunt de bestelling maken als de nieuwe Fiat 500 «la 

Prima» verkrijgbaar is.

Moet ik een dealer kiezen? 

Ja, na de bevestiging van de betaling van de borg van € 500,00 ontvangt u een e-mail. Indien u bij betaling

van de borg van € 500,00 geen dealer heeft geselecteerd, zullen wij via e-mail contact met u opnemen om

u de mogelijkheid te geven om een dealer van uw voorkeur aan te wijzen, die contact met u zal opnemen

en waar u, als u dat wilt, de nieuwe Fiat 500 «la Prima» kunt bestellen als u besluit om hem te kopen.
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Wat gebeurt er na de betaling van de terugbetaalbare borg van € 500,00? 

U ontvangt een bevestigingsmail van de betaling van de borg van € 500,00. Uw naam wordt vervolgens

opgenomen in een mailinglist, zodat u meer informatie kunt ontvangen over de nieuwe Fiat 500 «la 

Prima». Bovendien ontvangt u een code voor uw terugbetaalbare borg van € 500,00, die u aan uw Fiat-

dealer moet geven als u besluit om de nieuwe Fiat 500 «la Prima» te bestellen.

Kan de dealer de borg van € 500,00 voor mijn rekening betalen?

Nee. De dealers kunnen de borg van € 500,00 niet voor uw rekening betalen.

Kan ik de borg van € 500,00 telefonisch betalen?

De borg van € 500,00 kan alleen online worden betaald via het speciale platform op de website van Fiat 

www.fiat.nl

Ik heb nog geen bevestiging van de betaling van de borg van € 500,00 ontvangen. Waarom? 

Heeft u het correcte e-mailadres opgegeven? Is de bevestigingsmail misschien in uw spambox

terechtgekomen? U kunt op elk moment contact opnemen met onze klantenservice op het nummer 800 

3428 00 00 of chatten door te klikken op het pictogram op de website van Fiat www.Fiat.nl.

Wanneer kan ik een proefrit met de auto maken? Vóór de betaling van de borgsom van € 500,00 

of vóór de bestelling?
Helaas is het niet mogelijk om van tevoren een proefrit met de auto te maken.
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VRAGEN OVER DE BETALING VAN DE BORG

Kan ik mijn nieuwe Fiat 500 «la Prima» online bestellen en betalen? 

Nee, nooit. De nieuwe Fiat 500 «la Prima» kan alleen bij de dealer worden besteld. Hij zal u ook 

gedetailleerde informatie geven over de mogelijke betalingsopties.

Welke betalingsmethodes kan ik gebruiken om de terugbetaalbare borg van € 500,00 te 

betalen? 

U kunt alleen betalen met een Visa of Mastercard creditcard.

Als ik besluit om de nieuwe Fiat 500 «la Prima» te bestellen, wat gebeurt er dan met mijn 

borg van € 500,00? 

Uw borg van € 500,00 wordt altijd teruggestort op uw creditcard, ook als u besluit een nieuwe Fiat 

500 «la Prima» te kopen.
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KLANTVRAGEN M.B.T. BESTELLEN

Wat moet de verkoopadviseur de klant vertellen m.b.t. het bestellen van de auto? 

Men kan via de website pre-orderen en kan zal dan door de dealer benaderd worden zodra de 

normale bestellingen geopend worden.

FAQ
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MEER INFORMATIE

Welke soorten elektrische en hybride motoren zijn tegenwoordig verkrijgbaar op de markt?

ICE: Internal Combustion Engine, interne verbrandingsmotor. Dit is een traditionele motor met thermische 

energie (benzine, diesel, enz.), waarin de verbranding van de brandstof wordt geactiveerd met een oxidant 

(over het algemeen lucht) in een verbrandingskamer die deel uitmaakt van het vloeistofstroomcircuit.

MHEV: combinatie van een interne verbrandingsmotor en een elektrische motor. De batterij wordt geladen 

door een interne verbrandingsmotor en een regeneratief remsysteem. Het is niet mogelijk volledig elektrisch 

te rijden.

HEV: combinatie van een interne verbrandingsmotor en een elektrische motor. De  batterij wordt geladen 

door een interne verbrandingsmotor en een regeneratief remsysteem. De prestaties van de  batterij maken 

korte trajecten in een volledig elektrische modus mogelijk.

PLUG-IN HYBRIDE: combinatie van een interne verbrandingsmotor en een elektrische motor. De  batterij 

wordt ook door een externe bron geladen (oplaadcontact) en door een regeneratief remsysteem. De 

prestaties van de  batterij maken lange ritten in een volledig elektrische modus mogelijk.

BEV: de aandrijving wordt alleen door een elektrische motor geleverd. Er wordt elektrisch gereden en de 

oplading wordt alleen verkregen door een externe bron en door een regeneratief remsysteem.

REEV: het voertuig heeft een kleine benzinegenerator om de  batterij op te laden en de actieradius uit te 

breiden als het laadniveau van de  batterij laag is.
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MEER INFORMATIE
Wat betekent autonoom rijden van niveau 2

TIJDELIJKE 
RIJHULP

Het systeem reageert
alleen als dat nodig is
(bijv. Autonomous
Emergency braking of 
Lane keeping) 

CONTINUE RIJHULP 
Stuur of gas-
/rempedaal

Het systeem
ondersteunt enkele
specifieke functies op 
continue wijze (bijv. 
Adaptive Cruise 
Control)

CONTINUE RIJHULP 
Stuur en gas-
/rempedaal

De bestuurder moet
de handen aan het
stuur houden, 
toezicht houden op 
het systeem en 
constant de 
rijomgeving
controleren, terwijl hij
steeds klaar is om de 
volledige controle
over te nemen als dat
nodig is

CONTINUE RIJHULP 
Stuur en gas-
/rempedaal

In bepaalde situaties
hoeft de bestuurder
de handen niet aan
het stuur te houden
en het systeem te 
controleren, maar hij
moet in staat zijn de 
controle weer over 
te nemen als dat
nodig is

CONTINUE RIJHULP 
Stuur en gas-
/rempedaal

In bepaalde situaties
(bijv. op de 
autosnelweg, bij goed
zicht) is het systeem
in staat zelfstandig te 
rijden zonder toezicht

CONTINUE RIJHULP 
Stuur en gas-
/rempedaal

Onder alle 
omstandigheden is
het systeem in staat
om zelfstandig te 
rijden en de 
bestuurder hoeft niet
te controleren of de 
controle over te 
nemen

SAE 

AUTONOMY 

LEVEL

SAE 

AUTONOMY 

DEFINITION

Nieuwe 500
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MEER INFORMATIE

Wat betekent autonoom rijden van niveau 2

NIVEAU 2

U dient uw handen aan het stuur te houden

BESTUURDER VERANTWOORDELIJK

HANDEN AAN HET STUUR

U dient op de weg te letten

U moet de weg controleren en klaar zijn om op elk 

moment de volledige controle over te nemen

Akoestisch en visueel waarschuwingssysteem als de 

bestuurder zijn handen van het stuur haalt

Bij langdurige afwezigheid van de handen aan het stuur, 

stopt het systeem de auto en activeert het gevaar 

WAARSCHUWINGEN in 
geval van VERKEERD 

GEBRUIK

VERSTAND

HANDEN

OGEN

REACTIES in geval van 
VERKEERD GEBRUIK
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MEER INFORMATIE

NEW 500: level 2 autonoom rijden

Een camera zorgt voor voertuigcontrole in de lengte - Adaptive Cruise Control (iACC) 

en breedterichting ‘Lane Centering’ (LC).

HOUDT SNELHEID 

EN AFSTAND

Houdt de ingestelde 

afstand tot de 

voorganger en 

snelheid 

(vanaf 30 km/h)

VOLGT TOT 

STILSTAND

Kan decelereren tot 

volledige stilstand 

als de 

verkeerssituatie dit 

vereist

HERKENT DE 

SNELHEIDSLIMIET 

Ondersteund door 

‘Traffic Sign 

Recognition’ of 

verkeersbordherkenni

ng en ‘Traffic Sign 

Information’ 

(verkeersbordinformati

e) kan het systeem 

adviseren 

aanpassingen te doen

HOUDT HET VOERTUIG BINNEN DE 

LIJNEN

Daar waar rijbaanmarkeringen gezien 

worden zal het systeem het voertuig binnen 

de lijnen houden, in te schakelen vanaf 60 

km/h. Het is verplicht het stuur in handen te 

houden anders volgen waarschuwingen en 

zal het voertuig uiteindelijk tot stilstand 

gebracht worden. 

CONTROLE IN DE BREEDTERICHTING
Lane Centering (LC)

CONTROLE IN DE LENGTERICHTING
Intelligent Adaptive Cruise control (iACC)
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MEER INFORMATIE

Lane control: Dit systeem corrigeert onbedoelde rijbaanwijzigingen door middel van een melding in het instrumentencluster

en door een stuuringreep.

Traffic-sign recognition/Verkeersbordherkenning (TSR): Dit systeem herkent verkeersborden en zal deze op het

instrumentencluster weergeven.

Intelligent speed assist: Dit systeem adviseert i.c.m. verkeersbordherkenning de snelheid aan te passen (eventueel i.c.m. 

Cruise Control). 

Attention assist: Dit systeem herkent een vermoeide bestuurder en zal indien nodig adviseren pauze te nemen.

Autonomous Emergency Brake Control with pedestrian & cyclists detection In het geval er een aanrijding drijgt met een

voertuig, voetganger of fietser zal het voertuig een akoestische en visuele waarschuwing geven. Indien de bestuurder niet

reageert zal het voertuig zelf tot een noodstop overgaan.

Blind Spot Assist: Herkent andere voertuigen in de dode hoek en zal een visuele waarschuwing geven, eventueel uitgebreid

met een akoestisch signaal indien er gevaar dreigt. 

Rear View Camera with dynamic gridlines: Geeft beeld van achter het voertuig tijdens achteruitrijden, uitgebreid met

‘dynamische lijnen’ die de rijrichting aangeven. 

360° Parking sensors: Sensoren rondom het voertuig die obstakels detecteren en visuele en akoestische signalen afgeven.

Auto High-Low Beam: Zal grootlicht uitschakelen indien er een tegenligger gedetecteerd wordt, dit verlaagt de drempel om

met grootlicht te rijden, waardoor de bestuurder eerder zicht heeft op voetgangers en andere obstakels. 

SOS emergency call: Informeert de nooddiensten in het geval van een ongeval en zal relevante gegevens doorsturen zodat

de nooddiensten voorbereid arriveren. 

Omschrijving van de ADAS systemen in de New 500.
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Nadat u de F.A.Q. heeft bekeken, 

volgt hieronder een handleiding met een verrijkte versie van de belangrijke informatie

over de nieuwe 500, zodat u alle mogelijke vragen correct kunt beantwoorden.
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

Hoe kan ik de nieuwe 500 «la Prima» verkrijgen: 

Dat is erg eenvoudig: 3 keer klikken op de website is voldoende om hem als een van de eersten te krijgen. Kies de kleur uit de 3 beschikbare kleuren, kies de 

dealer die voor u het gemakkelijkst is en betaal een borg van 500 euro met uw creditcard om een van de eerste 500 genummerde en gepersonaliseerde

eenheden te bestellen die op elke markt verkrijgbaar zullen zijn.

Wat is er uniek aan de nieuwe 500 «la Prima»: 

Het is de top of the range van de nieuwe 500: een beperkte en genummerde editie, uitgebracht met cabriocarrosserie (de enige cabrio BEV met 4 zitplaatsen ter 

wereld), met full led-koplampen, 17 inch diamond velgen, stoelen in Vegan-leer en infotainment van 10,25" met natuurlijke spraakherkenningssysteem, draadloze

charger, draadloze Mirroring van CarPlay/Android Auto en ultrasnelle Bluetooth.

Wat is de actieradius van de nieuwe 500 «la Prima»: 

De nieuwe 500 «la Prima» heeft een autonomie van 320 km in de WLTP-cyclus, wat een betrouwbare afspiegeling van het werkelijke gemengde gebruik is.

In city driving (traffic start&stop condition), regenerative braking is more frequent and – thanks to these small recharges – the vehicle range improves. Concerning

the new 500, as an example, in such conditions the range could reach till 400km. 

Wanneer u in de stad rijdt (stand&stop-rijomstandigheden), wordt er vaker regeneratief geremd en verbetert de actieradius van het voertuig – omdat het voertuig

zo iedere keer een beetje opgeladen wordt. Voor de nieuwe 500 bijvoorbeeld, kan de actieradius in die omstandigheden oplopen tot 400km.

Hoe kan de nieuwe 500 «la Prima» worden opgeladen: 

De «la Prima» is de enige elektrische city car die standaard een complete set oplossingen voor het thuis of openbaar opladen biedt:

a. voor het thuis opladen biedt de Opening Edition standaard een wallbox, die gemakkelijk (en zonder installatiewerkzaamheden) op elke Schuko-contactdoos in 

de woning kan worden aangesloten voor het laden tot 2,3kW. Als u de auto in minder tijd wilt opladen, is de wallbox al voorbereid voor het laden tot 7,3kW in 

mode 3. Deze dient door een professional te worden geinstalleerd.

b. voor het openbaar laden biedt de Opening Edition standaard de Mode 3-kabel om de auto bij elke openbare oplaadpaal te kunnen opladen.

Bovendien is de nieuwe 500 de enige elektrische city car die standaard ook de oplaadmogelijkheid voor de fast charger biedt: 5 minuten voor 50 km, net iets meer

dan 30 minuten voor een volle batterij. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken over welke oplaadpaal u gebruikt.

De nieuwe 500 «la Prima» heeft niveau 2 autonoom rijden:

De nieuwe 500 biedt (als eerste van alle elektrische city cars) niveau 2 autonoom rijden (net als wordt geboden door auto’s van een veel hogere categorie). Dit

betekent in de praktijk dat hij in staat is om de snelheid, de afstand van de voorligger en de centrering op de rijbaan op geheel autonome wijze kan behouden.
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BELANGRIJKE INFORMATIE 

De nieuwe 500 «la Prima» biedt de meest geavanceerde veiligheidssystemen

Naast het autonoom rijden van niveau 2, biedt de nieuwe 500 een autonoom noodstopsysteem, de slaapsensor en de SOS-noodoproep.

Hij biedt ook alle meest geavanceerde systemen om het gebruik in de stad gemakkelijker te maken: een nieuwe high definition achteruitrijcamera met dynamische

rijlijnen en een nieuw bovenaanzicht (Drone View genaamd) om de buitenafmetingen van de auto voor 360° te controleren op parkeerplaatsen, zodat ook

verborgen palen worden vermeden.

De infotainment van de nieuwe 500 is de modernste van de FCA-groep:

De nieuwe 500 is uitgerust met een nieuw infotainmentsysteem, het modernste van de hele FCA-groep.

Dankzij een nieuw Cinerama ultra-wide 10,25 inchscherm kan het scherm met het nieuwe touchscreen volledig worden aangepast. Zo kan het in 3 verschillende, 

tegelijk zichtbare delen worden verdeeld waar met een handig paginasysteem doorheen kan worden gescrold.

Het systeem biedt verder een ultrasnelle pairingtijs van de bluetooth (5"), een nieuwe mirroringmodus zonder CarPlay- en AndroidAuto-kabel, draadloos opladen

van de mobiele telefoon, herkenning van 5 verschillende klantprofielen.

Is er ook een app om alle functies van de auto gemakkelijk via de mobiele telefoon te beheren?

Ja, de nieuwe 500 wordt samen met een verbonden app geleverd (die zowel via Apple Store als via Google Store kan worden gedownload). Hiermee is het

mogelijk de lokalisatie, de reservering en de betaling van het openbaar opladen te beheren. Bovendien kan met de app het thuis opladen op afstand worden

geprogrammeerd, zodat u altijd de voordeligste tijdvakken gebruikt, en kunnen andere functies op afstand van de auto op geavanceerde wijze worden beheerd, 

zoals de opening en ontgrendeling van de deuren, de inschakeling van de verlichting en de airconditioning en het verzenden van de eindbestemming op afstand

naar en van de auto.

Een elektrische auto kost meer dan een auto met een verbrandingsmotor.

Dat is waar, maar er zijn fiscale stimulansen (van overheidswege of regionaal) en het onderhoud is goedkoper dan bij een normale auto:

Net als andere puur elektrische auto’s, geniet de nieuwe 500 overheidssubsidies (in Italië tot maar liefst 6000 euro), die worden opgeteld bij de regionale fiscale 

stimulansen (in Lombardije bijvoorbeeld tot 8000 euro).

In alle grote steden heeft de elektrische auto toegang tot de verkeersluwe zones en gelden er geen verkeersbeperkingen. In veel steden is de elektrische auto ook

vrijgesteld van betaling van de autobelasting.

De onderhoudskosten van nieuwe 500 zijn ongeveer de helft van die van een auto met een verbrandingsmotor van dezelfde categorie. Bovendien biedt hij een

speciale garantie op de accu van 8 jaar en 160.000km.
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