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Voor alles
en iedereen

De Panda is er voor alles en iedereen.
Zijn bijna spreekwoordelijke
veelzijdigheid maakt hem tot de
ideale oplossing voor zo’n beetje alles
waarvoor je een auto nodig hebt.
En vrijwel iedereen vindt hem leuk met
zijn eigenzinnige design gebaseerd
op de ‘Squircle’, een mengvorm
van ronde en rechte vormen die de
efficiency en onverzettelijkheid van een
vierkant verenigt met de speelsheid en
flexibiliteit van een cirkel.
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Fun in
zijn leukste
vorm
Geen auto zo origineel als de Panda.
Designdetails als de verticale, hoog
geplaatste achterlichten en speels
afgeronde achterste zijruitjes
hebben een praktische functie, maar
benadrukken ook zijn karakter als
ongecompliceerde alleskunner.
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Bekijk het
leven van
de zonnige kant

Of het nu gaat om zijn uiterlijk of zijn
innerlijk, de Panda heeft iets speciaals voor
iedereen. Ontdek wat hij te bieden heeft in de
uitvoeringen Pop, PopStar en Lounge en kies
de Panda die het best bij jou past.

POP
Stijl - Bumpers in carrosseriekleur met
stootlijsten.
Uitrusting - Centrale portiervergrendeling,
elektrische ruitbediening op de voorportieren,
vier airbags, achterbank met neerklapbare
rugleuning.

POPSTAR
(extra uitrusting t.o.v. POP)
Comfort - Airconditioning (handbediend).
Uitrusting - Achterbank met twee
hoofdsteunen, radio met cd/
mp3-speler en 4 speakers,
centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening.

LOUNGE
(extra uitrusting t.o.v. PopStar)
Stijl - Buitenspiegels en portiergrepen
in carrosseriekleur, met leder bekleed
stuurwiel.
Uitrusting - Dakrails, mistlampen, in
hoogte verstelbare bestuurdersstoel,
Uconnect™ Radio-systeem met
Bluetooth®, Aux-ingang, USB-poort en
bedieningstoetsen op het stuurwiel.
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Welkom
in je
comfortzone

Comfortabel, praktisch, sfeervol: een
ergonomisch doordachte rijpositie, veertien
verschillende opbergvakken en nog veel meer
maken het interieur van de Panda tot een
perfecte omgeving voor zowel dagelijkse ritten
als reizen naar verre bestemmingen.
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Avontuurlijk
van nature

De Panda Cross is een SUV in
pocketformaat. Net zo stijlvol,
praktisch en veelzijdig als zijn
grote soortgenoten, maar dan
een stuk handzamer: dankzij zijn
lengte van slechts 370 cm vind je
altijd wel een parkeerplekje.
Als het moet ook buiten het asfalt,
want zijn efficiënte 4x4-systeem
staat garant voor een ongekende
souplesse in het terrein.
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Ruwe bolster,
blanke pit

De Panda Cross is stoer en stijlvol tegelijk.
Vanbuiten benadrukken zijn offroad-bumpers,
matzilvergrijze bodembeschermplaten,
rode sleepogen, dorpelbeschermers en
flankstootlijsten met Cross-logo zijn outdoormentaliteit. En vanbinnen bewijzen zijn
koperkleurige dashboard en stoelbekleding
van grijze glansstof en bruin eco-leder dat
stijl en een avontuurlijke inslag prima samen
kunnen gaan.

De Terrain Control Selector
van de Panda Cross biedt je
de keuze uit drie verschillende
instellingen voor het 4x4systeem:

24°

Oploophoek

21°

34°

Overloophoek

Afloophoek

CROSS
(extra uitrusting t.o.v. Lounge)
Stijl - Offroad-bumpers met matzilvergrijze
bodembeschermplaten, rode sleepogen,
flankstootlijsten met Cross-logo en dakrails.
Uitrusting - Terrain Control Selector met keuze
uit drie 4x4-instellingen, zijairbags, automatisch
geregelde airconditioning.

AUTO

OFF-ROAD

GRAVITY CONTROL

Automatische verdeling van de
aandrijfkracht over de voor- en
achteras afhankelijk van de
rijomstandigheden.

Permanente vierwielaandrijving
voor in het terrein, waarbij het
elektronisch sperdifferentieel
zorgt dat de wielen met de
meeste tractie de meeste
aandrijfkracht krijgen.

Maakt het door afremmen
van de afzonderlijke wielen
mogelijk om op veilige en
gecontroleerde wijze steile
hellingen af te dalen.
Zelfs op een losse ondergrond.
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KEUZEVRIJHEID
À LA PANDA

De Panda is er in vier verschillende
modeluitvoeringen. Met slim samengestelde
optiepakketten kun je hem verder personaliseren,
zodat hij helemaal aan jouw wensen voldoet.

FLEX
PACK

SAFETY
PACK

WINTER
PACK

OPTIECODE

INBEGREPEN OPTIES

09W

Parkeersensoren achter
Elektrisch verstel- en verwarmbare
buitenspiegels
Autonomous City Brake (alleen voor Lounge)

6R7

Elektrisch verwarmbare voorruit
Elektrisch verwarmbare voorstoelen
Tunnelconsole met extra opbergvak
(alleen voor Lounge)

0A1

In twee ongelijke delen (60:40)
neerklapbare achterbank met
drie zitplaatsen

POP
POPSTAR
CROSS

0A0

In twee ongelijke delen (60:40) neerklapbare
achterbank met drie zitplaatsen
Passagierstoel met tot tafel neerklapbare
rugleuning

LOUNGE

4CA

Buitenspiegels in carrosseriekleur
Poertiergrepen in carrosseriekleur
Audio- en telefoonbedieningstoetsen
op stuurwiel
Uconnect™ Radio-systeem met Bluetooth®/
Aux/USB Verwijderbare smartphone cradle
op het dashboard
Stootkijsten op carrosserieflanken zwart

EASY

BESCHIKBAAR VOOR

POPSTAR
LOUNGE
CROSS

LOUNGE
CROSS

FLEX
PACK
LOUNGE

POPSTAR+
PACK

RANGE
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Een app
speciaal voor
de Panda

Het Uconnect™ Radio-systeem maakt rijden met
de Panda nog leuker. Via Bluetooth® of de USB- of
Aux-ingang kun je muziek afspelen van een externe
muziekspeler of streamen vanaf je smartphone.
Die kun je in de praktische houder op het dashboard
plaatsen, zodat je onderweg via de speciale Panda
App kunt bellen, je berichten kunt checken, je
favoriete playlists kunt selecteren of de laatste
filemeldingen kunt bekijken. Voor de bediening kun je
behalve het scherm van je toestel ook de toetsen op
het stuurwiel of spraakcommando’s gebruiken.
En dat is wel zo veilig!

INFOTAINMENT
RADIO
Selecteren van een radiozender
Beheren van favoriete zenders
Selecteren van AM, FM of DAB als radiobron
MUZIEK
Afspelen van muziekbestanden
Selecteren van USB, AUX of Bluetooth® als audiobron
Selecteren van muziekbestanden en playlists
Weergeven van info over afgespeelde
muziekbestanden

MY:CAR
NAVIGATIE
Directe toegang tot externe
navigatie-apps als Google Maps en
Waze.

Waarschuwing wanneer het tijd
is voor een onderhoudsbeurt
Zoeken naar de dichtstbijzijnde
Fiat-servicewerkplaats
Direct bellen met Fiat-servicewerkplaats
Direct bellen met Fiat-klantenservice
Snelle check waarschuwinglampjes

APP MEDIA
Directe toegang tot externe muziekstreaming-apps
als Deezer en TuneIn

COMMUNICATIE
TELEFOON
Toegang tot oproepenlijst
Toegang tot contacten
FUNCTIES
Meldingen voor agenda-items
Actueel weerbericht
Tijd en kalender

RANGE
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Veilige
marge

De Panda biedt je een veilige marge om
risico’s tot een minimum te beperken.
Standaard is hij uitgerust met frontairbags
voor de bestuurder en voorpassagier,
gordijnairbags, ESC-stabiliteitsregeling
met Hill Holder, ABS-remsysteem,
bandenspanningscontrolesysteem,
veiligheidsgordels met dubbele voorspanners
en Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes
op de achterbank. Naar keuze kun je dit nog
uitbreiden met zijairbags en geavanceerde
voorzieningen als Autonomous City Brake.

ESC MET HILL HOLDER
Dankzij de ESC-stabiliteitsregeling
blijft de Panda bij plotselinge
uitwijkmanoeuvres bestuurbaar,
terwijl de geïntegreerde ABSfunctie zorgt dat je veilig met volle
kracht kunt remmen. Hill Holder
vergemakkelijkt het wegrijden tegen
een helling op.

AUTONOMOUS CITY BRAKE
Autonomous City Brake bewaakt
met sensoren de zone voor de auto
en grijpt bij snelheden tot 30 km/h
automatisch in bij een dreigende
botsing met een ander voertuig of
een obstakel. Deze geavanceerde
veiligheidstechnologie is in 2013
bekroond met de Euro NCAP
Advanced-beoordeling.

RANGE
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Motoren
die op hun taak
ZIJN BEREKEND

De TwinAir Turbo 80-motor kan
worden gecombineerd met de
geautomatiseerde Dualogic™vijfversnellingsbak. Deze innovatieve
transmissie kan naar keuze in de
automatische stand worden gezet
voor maximaal rijcomfort in de stad
of handmatig worden bediend door
de schakelpook kort naar voren of
naar achteren te bewegen. Dat is
niet alleen leuk en handig, maar
zorgt ook voor een verlaging van de
verbruiks- en emissiewaarden.

De Panda biedt je keuze uit een
viertal motoren met een verschillend
vermogensniveau en karakter.
Naast de beproefde 1.2-benzinemotor
is hij verkrijgbaar met de TwinAirbenzinemotor met of zonder turbo,
die dankzij de combinatie van een
bescheiden cilinderinhoud en de
innovatieve MultiAir-technologie een
aanzienlijke verlaging van de CO2emissie en het brandstofverbruik
mogelijk maakt. De TwinAir Turbo
80-variant daarvan wordt ook
aangeboden in een milieuvriendelijke
Natural Power-versie die behalve op
benzine ook op aardgas (CNG) loopt.

EURO 6-MOTOREN
1.2 69
TwinAir Turbo 80
TwinAir Turbo 80 Duallogic™
TwinAir Turbo 80 CNG (Groengas)
TwinAir Turbo 90 4x4

eco:Drive is een handig hulpmiddel
dat je rijstijl analyseert en je op basis
daarvan tips geeft om brandstof te
besparen en milieuvriendelijk te rijden.
Na het koppelen van je smartphone
aan het infotainmentsysteem van de
Panda via Bluetooth® en het activeren
van de app, worden de geregistreerde
rijgegevens opgeslagen in je eco:Driveprofiel dat je online kunt raadplegen en
delen met anderen.

Pop

PopStar

Lounge

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Cross

•

De Panda doet er alles aan om
onnodig brandstofverbruik te
voorkomen. Bijvoorbeeld met
zijn Start&Stop-systeem: telkens
als je even moet stoppen in het
verkeer, wordt de motor afgezet.
Zodra je weer weg wilt rijden,
wordt hij automatisch weer
gestart. Dat kan een aanzienlijke
winst opleveren voor het milieu
én je portemonnee.

RANGE
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Wie zegt dat
een Panda
zwart-wit
moet zijn?

078 ROSSE AMORE - PASTELLAK

131

296 BIANCO GELATO - PASTELLAK

142

137

139

143

227

PopStar

Pop

509 GIALLO SOLE - PASTELLAK

785 GRIGIO MODA - PASTELLAK

516 ARANCIO SICILIA - PASTELLAK

789 BLU GIOTTO - PASTELLAK

601 NERO CINEMA - PASTELLAK

Kleurcode

OPT

131

137

139

142

143

227

296 Bianco Gelato - pastellak

5CH

601 Nero Cinema - pastellak

5CJ

078 Rosse Amore - pastellak

74F

785 Grigio Moda - pastellak

5CG
5CK

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

516 Arancio Sicilia - pastellak

•
•
•
•
•

509 Giallo Sole - pastellak

5CL

789 Blu Giotto - pastellak

5CF

446 Grigio Colosseo - metaallak

61Q

565 Grigio Argento – metaallak

5CC

567 Blu Mediterraneo - parelmoerlak

5DN

374 Verde Toscana - metaallak

5CE

565 GRIGIO ARGENTO – METAALLAK

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

374 VERDE TOSCANA - METAALLAK

14-inch stalen velgen
met wielsierdeksels
(standaard op Pop)

446 GRIGIO COLOSSEO - METAALLAK

Cross

Lounge

14-inch stalen velgen
met wielsierdeksels
(standaard op PopStar)

15-inch stalen velgen
met wielsierdeksels

567 BLU MEDITERRANEO - PARELMOERLAK

RANGE
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BEPAAL JE
EIGEN STIJL

De Panda is een unieke auto. En met de
accessoires van Mopar® kun je hem nog specialer
maken. Ontdek het complete aanbod aan handige
en leuke extra’s om jouw Panda nog verder te
perfectioneren en aan je persoonlijke stijl aan te
passen: van originele stickers en lichtmetalen
velgen, tot multifunctionele dakdragers en
kledinghangers voor de hoofdsteunen.

Se t s le u te lcove rs

C a r ro s s er i es t i c kers ‘ Squ ircle ’

K le din gh ang er vo o r ho o fdsteun

15-inch lichtmetale n ve lg e n
antracietgrijs/ g e sle p e n

RANGE
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TECHNISCHE
GEGEVENS

Pop / PopStar / Lounge
1.2 69

TwinAir Turbo 80

TwinAir Turbo 80
CNG (Groengas)

TwinAir Turbo 90 4x4

Viercilinder lijnmotor, dwars voorin geplaatst

Tweecilinder lijnmotor, dwars voorin geplaatst

Tweecilinder lijnmotor, dwars voorin geplaatst

Tweecilinder lijnmotor, dwars voorin geplaatst

70,8 x 78,9

80,5 x 86

80,5 x 86

80,5 x 86

1242

875

875

875

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Compressieverhouding

9,8 : 1

10,0 : 1

10,0 : 1

10,0 : 1

Max. vermogen in kW (pk)
bij t/min

51 (69)
5500

59 (80)
5500

59 (80)
5500

66 (90)
5500
145 / 1900

MOTOR
Aantal cilinders, plaatsing
Boring x slag (mm)
Cilinderinhoud (cm3)
Milieunorm

Max. koppel in Nm bij t/min

102 / 3000

145 / 1900

145 / 1900

Distributie

Tandriem

Ketting

Tandriem

Brandstof

Benzine

Benzine

Ontsteking

Volelektronisch

Volelektronisch

Volelektronisch

Op voorwielen

Op voorwielen

Op voorwielen

4x4

5+A

5 + A / Dualogic™

5+A

6+A

9,3

9,7

Benzine

Tandriem
CNG (Groengas)

Benzine
Volelektronisch

TRANSMISSIE																	
Aandrijving
Versnellingsbak, aantal versnellingen

STUURINRICHTING																	
Type
Draaicirkel (m)

Tandheugelsysteem met Dualdrive™

elektrische bekrachtiging

9,3

9,3

Remmen (S = schijfremmen, T = trommelremmen)																	
Vóór (diameter in mm)
Achter (diameter in mm)

S 257 x 12

S 257 x 22 geventileerd

S 257 x 22 geventileerd

S 257 x 22 geventileerd

T 203

T 203

T 203

S 240 x 11

WIELOPHANGING																	
Vóór
Achter

Onafhankelijke MacPherson-ophanging met onderste
Torsieas met langsdraagarmen, schroefveren,

draagarmen bevestigd aan hulpframe en stabilisatorstang
telescoopschokdempers en stabilisatorstang

AFMETINGEN																	
Wielbasis (mm)

2300

2300

2300

2300

1409 / 1407

1409 / 1407

1414 / 1408

1403 / 1406

Lengte (mm)

3653

3653

3653

3705

Breedte met/zonder buitenspiegels (mm)

1643
1882

1643
1882

1643
1882

1662
1882

Hoogte (mm)

1551

1551

1605

1657

Inhoud bagageruimte (dm3)

225

225

200

225

175/65 R14 82T

175/65 R15 84T

185/65 R15 88H
M+S (niet geschikt voor sneeuwkettingen)

Spoorbreedte voor/achter (mm)

WIELEN																	
Bandenmaat

175/65 R14 82T

ELEKTRISCH SYSTEEM (12V)
Accucapaciteit (Ah)

40

60

50

60

Dynamo met verwarming/airconditioning (A)

90

105
120

105
120

105
120

Kentekengewicht (kg)

915

950 / 955 2)

1055

1090

Max. gewicht aanhangwagen geremd/ongeremd (kg)

800
400

800
400

–

800
400

Kogeldruk (kg)

60

60

Inhoud brandstoftank (liter)

37

37

GEWICHTEN & INHOUDEN

–
35

60
12 kg

35

PRESTATIES
Topsnelheid (km/h)

164

175

170

167

0-100 km/h (sec.)

15,0

12,0

12,0

12,0

Brandstofverbruik in l/100 km
stadsverkeer

5,9

4,4

5,8

4,0*
(kg/100 km)

5,9

Brandstofverbruik in l/100 km
buitenweg

4,0

3,4

3,9

2,6*
(kg/100 km)

4,3

Brandstofverbruik in l/100 km
gecombineerd

4,7

3,8

4,6

3,1*
(kg/100 km)

4,9

CO2-emissie (g/km)

110

88

107

85*

114

VERBRUIK & EMISSIE (volgens EU-norm 715/2007 - 692/2008A)1)

Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities
en met een uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading,
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).
2)
Waarde voor versie met Dualogic™-transmissie
*CNG-waardes in kg/100km. Let op: waarden op basis van H-Gas (o.a. Italiaans & Duits). In Nederland tankt u L-gas wat een lager methaangehalte bevat. Het verschil bedraagt gemiddeld 15%.
Dit heeft een evenredig hoger verbruik tot gevolg.
1)

Fiat raadt het gebruik van originele smeermiddelen aan
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