
G E N U M M E R D E B E P E R K T E S E R I E



OVER LAND EN OVER ZEE. 
HOE U ZICH OOK VERPLAATST, 

DOE HET OP EEN ONVERGETELIJKE MANIER.
DE ABARTH 695 RIVALE.



ABARTH EN RIVA.
TWEE ONGELOOFLIJKE VERHALEN 

DIE ELKAAR KRUISEN.
Het verhaal van twee mannen die een droom hadden en deze hebben verwezenlijkt. 

De eerste is Carlo Abarth. Zijn droom was die van hoge snelheid en continue uitdagingen. 

Een droom die hem ertoe bracht kleine in serie geproduceerde voertuigen te transformeren tot onvergetelijke 

wagens met een uniek karakter en adembenemende prestaties.

Ondertussen volgde Carlo Riva een andere droom, met de zee en de golven als canvas om zijn horizon te 

verruimen. In zijn droom stond één principe centraal: boten maken “volgens zijn eigen concept, met zijn eigen 

stijl”. Het bracht zijn familiebedrijf naar ongekende hoogtes van kwaliteit en elegantie. 

Die twee dromen met ontelbare fans brengen vandaag hun persoonlijke visie samen in een compleet nieuwe 

legende: de Abarth 695 Rivale.



INSPIRATIE. HET RESULTAAT VAN 
UITZONDERLIJKE PADEN DIE ELKAAR KRUISEN.



METEEN HERKENBARE, AUTHENTIEKE 
PERSOONLIJKHEID.



EEN BEPERKTE SERIE VOOR EMOTIES 
ZONDER GRENZEN.  

Een sterke persoonlijkheid en schitterende prestaties 
komen samen in een onnavolgbaar design. 

Het resultaat is de Abarth 695 Rivale. 
Immense kracht samengebald in een genummerde beperkte serie.

Voor emoties zonder grenzen. 

Een genummerd plaatje: het sluitstuk van het exclusieve karakter van uw Abarth 695 Rivale



VERHOUDING 
GEWICHT-VERMOGEN        

 5.8 kg/pk

ACCELERATIE
0-100 KM/H

6.7 sec.

 MAXIMUMVERMOGEN

180 ch
(SPECIFIEK VERMOGEN 132 pk/l)  

PRESTATIES: STANDAARD
• 1.4 Turbo T-Jet 180 pk  
• Akrapovi!-uitlaat met Active Dual Mode-technologie en eindstukken van koolstofvezel
• Brembo-remsysteem met zwarte remklauwen
•  Koni-ophanging voor- en achteraan met FSD-technologie 

(Frequency Selective Damping) en Eibach-veren

OPTIES
• Abarth D.A.M. mechanisch sperdifferentieel (enkel in combinatie met handgeschakelde versnellingsbak) 
• Gerobotiseerde sequentiële vijfversnellingsbak 
• Xenonkoplampen
• Parkeersensoren achteraan (standaard op cabrio)

PERFORMANCE

Akrapovi -uitlaat Brembo-remmen



Mahogany Pack 695 Rivale-plaatje

Interieur in koolstofvezel

INTERIEUR:EXTERIEUR:

STANDAARD
• Tweekleurige lakafwerking in blauw en Riva-grijs
• Deurpanelen in aquamarijn
• “Snor” vooraan en sierlijst in achterbumper in gesatineerd chroom 
•  Sierelement achteraan in gesatineerd chroom geïnspireerd door 

de koelroosters van de Riva-jachten  
• 17” lichtmetalen Supersport-velgen met glanzend grijze afwerking
• 695 Rivale-logo op de achterklep
• 695 Rivale-logo op de flanken achteraan 
• Blauw elektrisch vouwdak (standaard op cabrio)  

OPTIES
• “Sky Dome”: elektrisch panoramisch open dak (enkel op hatchback)

STANDAARD
•  Dashboard met afwerking in

koolstofvezel 
• Blauwe lederen zetelbekleding
• 695 Rivale instrumentenbescherming
• Specifieke vloermatten en koffermat
• Roestvrijstalen pedalen
• Automatische airconditioning
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Getinte ruiten
• Mistlampen
• 7 airbags
• Genummerd metalen plaatje
•  Radio Uconnect™ met 

aanraakscherm van 7” HD DAB, 

LIVE, Bluetooth® met 6 luidsprekers, 
audiostreaming, USB en AUX

OPTIES
• Geïntegreerd navigatiesysteem
• Premium Beats™-audiosysteem
• Rokerskit
• Wind Stop (enkel op cabrio)
•  Mahogany Pack (afwerking in 

mahoniehout van: dashboard, 
versnellingspookknop, 
rechtuitstandmarkering op stuur, 
drempelplaten)

• Personaliseerbaar metalen plaatje



VOLG NOOIT DE WIND. KIES ZELF UW PAD. 



24hABARTH.MOBILE
DOWNLOADEN EXTRA PASSIECONTACT  EXTRA DIENSTEN DELEN COMMUNITY

App met informatie, diensten en hulp.

Ontdek de online 
Abarth Store:
www.abarthstore.com

Draag zorg voor uw 
Abarth met één klik 
op abarth.mopar.eu.

De informatie en afbeeldingen in deze brochure zijn gebaseerd op de technische kenmerken die golden op het ogenblik dat deze brochure werd gedrukt. Deze brochure is enkel bedoeld om 

algemene informatie te verstrekken over het product. In het kader van zijn beleid van continue verbetering behoudt Abarth & C. S.p.A zich het recht voor om op gelijk welk moment de kenmerken, 

de uitrusting, de opties en de kleuren te wijzigen. Voor de recentste informatie kunt u contact opnemen met uw erkende Abarth-verdeler of een bezoek brengen aan abarthbelgium.be.

WWW.ABARTHBELGIUM.BE
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PASSION OF PERFORMANCE
SINDS 1949.
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