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A TASTE OF TOMORROW, TODAY.
N E W



Ervaar de stad van vandaag met de technologie van 
morgen met de Fiat 500X Urban. De nieuwe 500X is 
niet alleen voorzien van intelligente connectiviteits-
oplossingen en de nieuwste rij-assistentiesystemen, 
maar loopt ook voorop in stijl, zodat u nooit 
onopgemerkt blijft.

URBAN
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FUNCTIONALITEIT
5DE Start-/stopsysteem
023 Elektrisch bedienbare ramen vóór en 

achter
008 Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening
RCD 4 speakers

INTERIEUR
40H Achterbank in delen neerklapbaar
7BY UConnect Radio met Bluetooth & DAB
709 Stuurwiel met radio- en telefoonbediening
JEG Dashboard in carrosseriekleur
RS4 2x USB-aansluiting + AUX

EXTERIEUR
JR1 Dagrijverlichting
 LED-achterlichten
 LED-kentekenverlichting
 Buitenspiegels met zwart glanzende 

afwerking
128 16" stalen velgen met zilverkleurige 

naafkap
923 Spoiler 

VEILIGHEID
4JA Intelligent Speed Assist
4JA Traffi c Sign Recognition
4JA Lane Assist
 Elektronische Stabiliteitscontrole
500 Airbag bestuurder
614 Airbag gordijn
4DK Airbag passagier (uitschakelbaar)
505 Airbag zijkant
392 Vehicle Dynamic Control
8F6 Bandenreparatiekit Fix & Go

C0MFORT 
025 Handmatige airconditioning
416 Cruise control
056 Elektronische handrem
041 Buitenspiegels verwarmd en elektrisch 

verstelbaar

Urban vanaf € 24.590,-

STANDAARD 
UITRUSTING
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De 500X Lounge is het stijlicoon voor in de stad: rijk uitgerust en chique uitgevoerd! 
Met onder andere parkeersensoren voor én achter, een achteruitrijcamera, licht- en 
regensensor, LED-dagrijverlichting en een 7” UConnect radio met Apple Carplay 
(en Android Auto voorbereiding) kent de stad voor de 500X Lounge geen geheimen 
en met zijn kenmerkende allure zal hij overal tot zijn recht komen.

LOUNGE
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MEERUITRUSTING T.O.V. URBAN
450 Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
320 Techno-lederen stuurwiel en versnellingspook
9U5 LED-dagrijverlichting
1LR 16" lichtmetalen dubbele 5-spaaks velgen zwart
976 Buitenspiegels in carrosseriekleur
GXD Keyless Entry & Go
508 Parkeersensoren achter
07N Parkeersensoren voor
316 Achteruitrijcamera
132 Middenarmsteun voor
347 Lichtsensor
051 Regensensor
UGD Uconnect radio met 7" touchscreen/Bluetooth®/Uconnect Live/DAB+
8EW Apple CarPlay & Android Auto voorbereiding 3,5" informatiedisplay
RCE 6 Speakers
RSX USB poort achter
 Lounge vanaf € 26.090,-

LOUNGE
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De 500X City Cross is gemaakt voor avonturiers: 
met zijn nieuwste veiligheidstechnologieën en rij-
assistentiesystemen biedt de 500X City Cross u alle 
vrijheid om van het leven te genieten.

CITY CROSS
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MEERUITRUSTING T.O.V. URBAN
097 Mistlampen met bochtverlichting
450 Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
320 Techno-lederen stuurwiel en versnellingspook
9U5 LED-dagrijverlichting
9YB Cross bumpers antraciet
404 16" lichtmetalen dubbele 5-spaaks velgen
976 Buitenspiegels in carrosseriekleur
GXD Keyless Entry & Go
508 Parkeersensoren achter
316 Achteruitrijcamera
UGD Uconnect radio met 7" touchscreen/Bluetooth®/Uconnect Live/DAB+
8EW Apple CarPlay & Android Auto voorbereiding 3,5" informatiedisplay
RCE 6 Speakers

 CITY CROSS vanaf € 26.090,-

CITY CROSS
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MEERUITRUSTING T.O.V. CITY CROSS
375 Roofrails
140 Automatische airconditioning - 2 zones
UGE Uconnect navigatie met 7" touchscreen/Bluetooth®/Uconnect Live/

Aux/USB/DAB+
GNC Make-up spiegel in zonneklep
132 Middenarmsteun voor
RSX USB poort achter
73Z 19" Lichtmetalen velgen
347 Lichtsensor
051 Regensensor
 CROSS vanaf € 27.790,-

CROSS
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MEERUITRUSTING T.O.V. CROSS
Sport Interieur
Sport Exterieur
Specifi ek Sport onderstel met aangepaste veren en schokdempers 
en sportievere besturing (alleen op 1.3 DCT)

LM6 Led koplampen
LNJ Led mistlampen
6U4 18" lichtmetalen sportvelgen
070 Privacy glass
710 3,5" TFT kleurenscherm
 SPORT vanaf € 28.690,-

VERLAAGD SPORTONDERSTEL
-13mm t.o.v. de Urban en Cross look

NIEUWE 19” SPORTVELGEN
Speciale 225/40 R19 
sportbanden (optie)

SPECIALE WIELOPHANGING
Speciale voor- en achterveren en 

speciaal sportief afgestelde dempers 
(alleen op 1.3 DCT)

MEER SCHERPTE BIJ HET INSTUREN 
EN VERBETERDE GRIP IN DE BOCHT

STUURINRICHTING
Speciaal sportief afgestelde 

stuurinrichting (alleen op 1.3 DCT)

SPORT
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SPORT
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NIEUWE RIJ-ASSISTENTIETECHNOLOGIEËN

De 500X is voorzien van de nieuwste technologieën. Met deze nieuwe rij-
assistentiesystemen zorgt de 500X ervoor dat u altijd alles onder controle heeft 
tijdens het rijden. Hij herkent de belangrijkste verkeersborden langs de weg en 
waarschuwt wanneer u harder rijdt dan toegestaan.

VEILIGHEID 
VAN DE 

TOEKOMST

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
& SPEED ADVISOR 

Dit systeem geeft belangrijke verkeersborden als pictogram op het 
instrumentenpaneel weer. Wanneer de snelheidsassistentie is ingeschakeld, 

kunt u met een druk op de knop de rijsnelheid aan de waargenomen 
maximumsnelheid aanpassen.

AUTONOMOUS EMERGENCY
BRAKE 

Deze autonome noodremfunctie waarschuwt wanneer er 
met een hogere snelheid wordt afgereden op een langzamer 

rijdende voorligger. Het systeem geeft een korte remimpuls 
om u tot remmen aan te sporen. Indien nodig activeert 

het systeem automatisch de remmen om een botsing te 
voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

LANE ASSIST 

Op basis van camera’s waarschuwt de actieve rijstrookbewaking 
u voor het mogelijk onbedoeld verlaten van de rijstrook: wanneer u 
de rijstrookmarkering op de weg overschrijdt zonder richting aan te 
geven, verschijnt er een waarschuwing in het instrumentenpaneel, 

terwijl u met tegendruk in het stuurwiel wordt aangespoord weer in 
uw rijstrook terug te keren.

SAFETY
DISTANCE MANAGER 

Deze geavanceerde vorm van cruise control houdt automatisch een veilige afstand 
aan tot een voorligger die in dezelfde rijstrook rijdt. De afstand tot u voorligger kunt u 

zelf naar wens instellen (dit systeem werkt vanaf 30 km/uur).

ADAPTIVE HIGH-BEAM

Met dit systeem is het mogelijk om ook ‘s nachts veilig 
te rijden dankzij een maximale helderheid in elke situatie. 
Het schakelt van de grootlichten over op de dimlichten 
wanneer het de achter- of voorlichten van een ander voertuig 
detecteert, en schakelt terug op de grootlichten zodra de 
lichten zijn verdwenen.

ACHTERUITRIJCAMERA 

De achteruitrijcamera vergemakkelijkt 
achteruit inparkeren en andere lastige 
manoeuvres. De zone achter de auto 
wordt haarscherp weergegeven op het 
Uconnect™-scherm in het dashboard, 
waarbij dynamische hulplijnen aangeven 
hoeveel ruimte u nog heeft en in welke 
richting u moet sturen om de auto perfect 
op z’n plek te zetten.

DODEHOEKINDICATOR 

Dit systeem kijkt met u mee in uw dode hoek en 
attendeert u op de eventuele aanwezigheid van een 
voertuig. Zo kunt u met een zeker gevoel van rijbaan 
wisselen.

PARKEERSENSOREN
VOOR EN ACHTER 

De parkeersensoren in de voor- en achterbumper 
helpen u bij parkeermanoeuvres en achteruit 
rijden: ze waarschuwen u met behulp van 
geluidssignalen bij het naderen van een obstakel 
voor of achter de auto.

REAR CROSS
PATH DETECTION 

Dit systeem biedt hulp bij het achteruit wegrijden 
uit een parkeervak of onoverzichtelijke uitrit. Het 
wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen 
van de achteruitversnelling en waarschuwt u met 
een oplichtend waarschuwingssymbool in de 
buitenspiegel voor kruisend verkeer achter de auto.
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PRIJZEN

Code Uitvoering Motorisering Transmissie Vermogen 
in (kW) pk

Energie 
label

CO2

(WLTP) Bijtelling
Netto 

catalogus 
prijs

BTW BPM** Fiscale 
waarde*

Consumenten 
prijs*

BENZINE

334.212.4 URBAN FireFly Turbo 1.0 6MT (84)   115 147 22% 14.874,- 3.124,- 5.782,- 23.780,- 24.590,-

334.L12.4 LOUNGE FireFly Turbo 1.0 6MT (84)   115 148 22% 16.012,- 3.362,- 5.906,- 25.280,- 26.090,-

334.L63.4 LOUNGE FireFly Turbo 1.3 DCT (110) 150 152 22% 18.081,- 3.797,- 6.402,- 28.280,- 29.090,-

334.512.4 CITY CROSS FireFly Turbo 1.0 6MT (84)   115 148 22% 16.012,- 3.362,- 5.906,- 25.280,- 26.090,-

334.563.4 CITY CROSS FireFly Turbo 1.3 DCT (110) 150 152 22% 18.081,- 3.797,- 6.402,- 28.280,- 29.090,-

334.812.4 CROSS FireFly Turbo 1.0 6MT (84)   115 149 22% 17.314,- 3.636,- 6.030,- 26.980,- 27.790,-

334.863.4 CROSS FireFly Turbo 1.3 DCT (110) 150 154 22% 19.281,- 4.049,- 6.650,- 29.980,- 30.790,-

334.B12.4 SPORT FireFly Turbo 1.0 6MT (84)   115 153 22% 17.648,- 3.706,- 6.526,- 27.880,- 28.690,-

334.B63.4 SPORT FireFly Turbo 1.3 DCT (110) 150 156 22% 19.820,- 4.162,- 6.898,- 30.880,- 31.690,-

*)  Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fi scale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, 
reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 2 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, afl evering van de auto, de recyclingbijdrage 
en en kentekenkosten (kentekenaanvraag a €40,70,- BTW vrij en tenaamstelling a €10,40 BTW vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee refl ecterende veiligheidsvestjes 
(ISO 20471 gecertifi ceerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-norm gecertifi ceerd) en twee Evolution-Lifehammers

**)  Afhankelijk van de volledige confi guratie van het voertuig kunnen de CO2-uitstoot en daarmee het BPM-bedrag afwijken. Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens zijn geen rechten te 
ontlenen. Informeer bij uw Fiat-dealer naar de meest actuele CO2-waarde
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URBAN LOUNGE CITY CROSS CROSS SPORT OPT Excl. 
btw

Incl. 
btw PACK LEATHER

PASTELLAK

289 Rosso Passione      - – 7AZ 372,- 450,-  – 

941 Rosso Passione (tetto nero) –     - – 6FW 620,- 750,-  – 

231 Beige Cappuccino       – 5DM Geen meerprijs  – –

812 Beige Cappuccino (tetto nero) –      – 74G 248,- 300,-  – –

296 Bianco Gelato        5CA 372,- 450,-   

317 Bianco Gelato (tetto nero) –       0PY 620,- 750,-   

601 Nero Cinema        5CK 372,- 450,-   

176 Rosso Seduzione – – – – – –  5CF 372,- 450,- –  –

686 Rosso Seduzione (tetto nero) – – – – – –  5CG 620,- 750,- –  –

METAALLAK

348 Grigio Argento       – 5DN 537,- 650,-  – 

738 Grigio Argento (tetto nero) –      – 0Q1 785,- 950,-  – 

888 Blu Venezia –     – – 5DP 537,- 650,-  – –

158 Blu Venezia (tetto nero) –     – – 5CH 785,- 950,-  – –

731 Blu Jeans –      – 5DR 537,- 650,-  – –

160 Blu Jeans (tetto nero) –      – 5CJ 785,- 950,-  – –

679 Grigio Moda        5DT 537,- 650,-   –

170 Grigio Moda (tetto nero) –       5CL 785,- 950,-   –

018 Blu Italia –     –  5CC 537,- 650,-   

737 Blu Italia (tetto nero)
–     – –

4SA
785,- 950,-  - 

– – – – – –  248,- 300,- –  -

019 Verde Techno –      – 61Q 537,- 650,-  – 

749 Verde Techno (tetto nero) –      – 10N 785,- 950,-  – 

942 Rosso Amore –     – – 61P 785,- 950,-  – –

734 Rosso Amore (tetto nero) –     – – 74F 1.033,- 1.250,-  – –

 = Standaard  = Optie – = Niet leverbaar

EXTERIEUR/INTERIEUR

26 | 27

Beige Cappuccino

Blu Jeans
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Grigio Argento Grigio Moda

Blu Venezia

Pastellak
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URBAN LOUNGE CITY CROSS CROSS SPORT OPT Excl. 
btw

Incl. 
btw PACK LEATHER

PARELMOERLAK

020 Bianca Perla –      – 6FX 785,- 950,-  – –

521 Bianca Perla (tetto nero) –      – 0SB 1.033,- 1.250,-  – –

MATLAK

149 Verde Alpi Matt –   –  – – 8CZ 785,- 950,-  – –

994 Blue Jeans Matt –   –  – – 5JQ 785,- 950,-  – –

INTERIEURCODE 025 064 035 580 042 049 073

LOUNGE 687
CITY CROSS 

497
CROSS 539

SPORT 484

LOUNGE 513
CITY CROSS 

563
CROSS 564

OPT 08U 08U

Zwarte denim stof  
met grijze stikels met 
bovenste gedeelte in 
eco-leder afgewerkt 
met een grijze bies

Zwarte stof met 
bovenste gedeelte in 
zwart eco-leder en 
een koperkleurige 

bies

Antraciet quilted 
stof met bovenste 
gedeelte in zwart 
eco-leder en een 
ivoorkleurige bies

Antraciet quilted 
stof met bovenste 
gedeelte in beige 
eco-leder en een 
ivoor-kleurige bies

Zwarte stof met 
bovenste gedeelte in 

zwart eco-leder

Zwarte stof met 
bovenste gedeelte in 
zwart eco-leder en 
een koperkleurige 

bies

Zwart stof met 
eco-leder en rood/

grijze bies

Geperforeerd zwart leder met 
bovenste gedeelte in eco-leder 

en ivoorkleurige bies

Geperforeerd 
bruin leder 

met bovenste 
gedeelte in 

ecoleder en grijze 
bies

EXTERIEUR/INTERIEUR

 = Standaard  = Optie – = Niet leverbaar

Standaard 
op de 

Urban/Lounge/
CityCross/Cross, 

Titianiumgrijs 
op Sport
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Bianco Perla

Verde Militaire

Blu Jeans

Parelmoerlak

Matlak



 = Standaard  = Optie – = Niet leverbaar

URBAN LOUNGE CITY CROSS CROSS SPORT Code Excl.
btw

Incl.
btw

16" stalen velgen met wieldoppen  – – – – 128 Geen meerprijs

16" lichtmetalenvelgen zwart 5-dubbelspaaks –  – – – 1LR Geen meerprijs

16" lichtmetalen velgen 5-dubbelspaaks  –  – – 404  372,- 450,-

17" lichtmetalen velgen 18-spaaks –  – – – 431  248,- 300,-

17" lichtmetalen velgen bicolore 15-spaaks

– –  – –

4AV
 248,- 300,-

– – –  – Geen meerprijs

18" lichtmetalen velgen 16-spaaks –  – – – 55E 496,- 600,-

18" lichtmetalen velgen 5-dubbelspaaks – –  – – 56J 496,- 600,-

18" lichtmetalen velgen ‘Sport’ 5-dubbelspaaks – – – –  6U4

19" lichtmetalen velgen 5-dubbelspaaks –    – 73Z  744,- 900,-

19" lichtmetalen velgen ‘Sport’ 5-dubbelspaaks – – – –  6Y8 248,- 300,-

VELGEN

*)  Velgen kunnen invloed hebben op de CO2-uitstoot. Afhankelijk van de volledige confi  guratie van het voertuig kan de CO2-uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. 
Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer bij uw Fiat-dealer naar de meest actuele CO2-waarde.
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 = Optie – = Niet leverbaar

PAKKETTEN*

OPTIE CODE URBAN LOUNGE CITY 
CROSS CROSS SPORT excl. 

BTW
incl. 
BTW

FUNCTIONALITEIT

Pack X-Tech

GXD - Keyless Entry & Go 1XE -  - - - 413,- 500,-
341 - Buitenspiegels automatisch inklapbaar 1XE - -  - - 620,- 750,-
140 - Automatische airconditioning - 2 zones* 1XF - - -  - 248,- 300,-
410 - Automatisch dimmende binnenspiegel
GNC - Make-up spiegel in zonneklep*
710 - 3,5” TFT kleurenscherm**
051 - Lichtsensor***
347 - Regensensor***

1XG - - - -  165,- 200,-

* Standaard op Cross en Sport / ** Standaard op Sport / *** Standaard op Lounge, Crosss & Sport

INTERIEUR

Pack Leather

211 - Lederen bekleding 
784 - Lederen deurpanelen achter
511 - 3e hoofdsteun achter

08U –     1.240,- 1.500,-

EXTERIEUR

Pack Style

070 - Privacy glass 1XN –   – – 248,- 300,-
4MQ - Raamomlijsting chroom
018 - Aluminium instaplijsten

1XP – – –  – 289,- 350,-

Pack Bad S

6BN - Alcantara delen stuurwiel en cluster cover
4CS - Aluminium pedalen en voetsteun
9Z3 - Instapverlichting
LCJ - Ambient interieurverlichting

1XQ – – – –  496,- 600,-

Pack Full LED

LM6 - LED-koplampen 1N2 –  – – – 455,- 550,-
9Z3 - Instapverlichting
LCJ - Ambient interieurverlichting
LNJ - LED-mistlampen (niet op Lounge)

1L1 – –   – 537,- 650,-

OPTIE CODE URBAN LOUNGE CITY 
CROSS CROSS SPORT excl. 

BTW
incl. 
BTW

COMFORT

Pack Comfort

132 - Middenarmsteun vóór* 2DR –  – – – 289,- 350,-
511 - 3e hoofdsteun achter 1XA – –   – 372,- 450,-
256 - Dubbele laadvloer
CLE - Vloermatten vóór en achter
623 - Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel 
734 - Ogen voor bagagenetten
* Standaard op Lounge, Cross, Sport

1XB – – – –  289,- 350,-

Pack Comfort Electric

JPR - Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 
(incl. lendensteun)

1XC – – –  – 537,- 650,-

4GQ - Elektrisch verstelbare bijrijdersstoel 
(incl. lendensteun)

132 - Middenarmsteun vóór
511 - 3e hoofdsteun achter*
256 - Dubbele laadvloer
CLE - Vloermatten vóór en achter
734 - Ogen voor bagagenetten
* Standaard op Lounge, Cross, Sport

1XD – – – –  537,- 650,-

Pack Winter

253 - Voorruit wisserdeel elektrisch verwarmbaar 6R7  -  - - 496,- 600,-
452 - Verwarmbare voorstoelen
051 - Lichtsensor*
347 - Regensensor*
* Standaard op Lounge, Cross & Sport

6R7 -  -   289,- 350,-

VEILIGHEID

Pack Magic Eye & Safety

07N - Parkeersensoren vóór* 1XL – –  –  661,- 800,-
6DC - Autonomous Emergency Brake
LMS - Grootlichtassistent
412 - Adaptive Cruise Control
* Standaard op Lounge

1XM – – –  – 661,- 800,-

Pack Magic Eye & Safety Plus

07N - Parkeersensoren vóór* 1XJ – –  –  826,- 1.000,-
6DC - Autonomous Emergency Brake
LMS - Grootlichtassistent
412 - Adaptive Cruise Control
XAN - Dodehoekindicator en Rear Cross Path Detection
* Standaard op Lounge

1XK – – –  – 826,- 1.000,-

 *  Opties en pakketten kunnen invloed hebben op de CO2-uitstoot. Afhankelijk van de volledige confi guratie van het voertuig kan de CO2 uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. 
Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer bij uw Fiat-dealer naar de meest actuele CO2 waarde.
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CODE OPTIE URBAN LOUNGE CITY
CROSS CROSS SPORT excl. 

BTW
incl. 
BTW

EXTERIEUR
070 Privacy glass –     124,-  150,-

0MV4 Dakrails satijn zilver* – –   –  103,-  125,-
400 Panoramadak schuif-/kantel elektrisch bedienbaar*

(niet i.c.m. dakrails)
–      992,-  1.200,- 

4095 Cross bumpers titanium zilver* – –   –  83,-  100,- 
976 Buitenspiegels in carrosseriekleur     –  83,-  100,- 

VEILIGHEID
LMS Grootlichtassistent – –     83,-  100,- 
6DC Autonomous Emergency Brake – –     248,-  300,-

COMFORT
051 Lichtsensor       124,-  150,-
347 Regensensor       83,-  100,- 
07N Parkeersensoren vóór       248,-  300,-
508 Parkeersensoren achter       248,-  300,-
140 Automatische airconditioning –      413,-  500,- 
341 Buitenspiegels automatisch inklapbaar –      165,-  200,- 
410 Automatisch dimmende binnenspiegel       83,-  100,- 
4126 Adaptive Cruise Control – –     207,-  250,- 
450 Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar       83,-  100,-
454 Passagiersstoel in hoogte verstelbaar       83,-  100,-
623 Elektrisch verstelbare lendensteun bestuurdersstoel –      124,-  150,- 
511 3e hoofdsteun achter       41,-  50,- 

4 0MV alleen i.c.m 409     5 409 alleen i.c.m. 0MV of 400    6 412 a.i.c.m. 6DC

OPTIES*

 = Standaard  = Optie – = Niet leverbaar

CODE OPTIE URBAN LOUNGE CITY
CROSS CROSS SPORT excl. 

BTW
incl. 
BTW

FUNCTIONALITEIT
0FD MOPAR Connect      277,- 335,- 
454 Passagiersstoel in hoogte verstelbaar      83,- 100,-
803 Compact reservewiel (Max. 80 km/u)*      83,- 100,- 
9801 Volledig reservewiel*      165,- 200,-
989 Rokerskit      41,- 50,- 

AUDIO / NAVIGATIE
4JF1 Beats® HiFi-systeem –     372,- 450,-
RSX2 USB-aansluiting middenarmsteun      41,- 50,- 
UGD Uconnect radio met 7" touchscreen/Bluetooth®/Uconnect 

Live/DAB+
   – – 496,-  € 600 

UGE3 Uconnect navigatie met 7" touchscreen/Bluetooth®/
Uconnect Live/DAB+

 – – – – 868,- 1.050,- 
–     372,- 450,- 

8EW3 Apple Carplay / Android Auto voorbereiding      165,- 200,- 
RCG 6 Speakers      83,- 100,-

INTERIEUR
018 Aluminium instaplijsten – – – –  124,- 150,-
0BA MOPAR PRIME Anti-Allergeen pollenfi lter      40,- 48,- 
710 3.5" TFT-informatiedisplay in kleur –     83,- 100,-
9Z3 Instapverlichting –     41,- 50,- 
LCJ Ambient interieurverlichting –     165,- 200,- 
4WE Schakelfl ippers (alleen op 1.3 DCT) – –    124,- 150,- 
320 Techno-lederen stuurwiel en versnellingspook     – 124,- 150,- 

1 980 niet i.c.m. 4JF, 4JF niet i.c.m. 980      2 RSX alleen i.c.m. 1XA     3 UGE alleen i.c.m 8EW, 8EW niet i.c.m. 7BY

 *  Opties en pakketten kunnen invloed hebben op de CO2-uitstoot. Afhankelijk van de volledige confi guratie van het voertuig kan de CO2 uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. 
Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer bij uw Fiat-dealer naar de meest actuele CO2 waarde.
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Mopar Connect is een uitbreiding op uConnect, via een app krijgt u toegang tot 
de volgende functies:

 My:Remote Controls
 - Vind mijn 500
 - Deuren op afstand openen en sluiten
 - Snelheidsalert 

 My:Car
 Bekijk op afstand essentiële functies van je auto, zoals accu- en bandenspanning, 

brandstofpeil e.d.

 My:Assistant 
 - Crashassistentie 
 - Pechassistentie 
 - Diefstalassistentie

€ 245,-
incl. BTW*

*Alle prijzen zijn incl. 21% btw en exclusief montage. Vraag uw dealer naar een offerte.

Vraag uw dealer naar de separate accessoireprijslijst 
voor een compleet overzicht van accessoires.

ACCESSOIRES MOPAR 
CONNECT

Adviesprijzen incl. BTW

Accessoire Montage

50927547 Buitenspiegelkappen carbon zwart  175,-  49,- 

1 50903552 Buitenspiegelkappen chroom  95,-  49,- 

2 50927456 Dorpelsierlijsten chroom  275,-  99,- 

3 50927458 Sierstrip motorkap chroom  95,-  29,- 

71808610 Xtra pakket Chroom (bestaande uit 
3 bovengenoemde delen)  295,-  175,- 

50927625 Allesdragers  175,- 

71807693 Dakkoffer grijs met Fiat-logo 
(360 liter)  345,- 

4 71805771 Fietsdrager voor daktransport  165,- 

Trekhaak vast of afneembaar, vraag uw dealer naar een offerte.

50927524 Vloermatten velours  59,- 

50927523 Vloermatten rubber  59,- 

71808574 CarPlay en Android Auto 
voorbereiding USB-kabelset  30,- 

1 3

4

2
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TECHNISCHE
SPECIFICATIES

1.0 GSE T3 120 1.3 GSE T4 150

MOTOR
Aantal cilinders 3 4
Cilinderinhoud (cm3)  999 1.332
Compressieverhouding 10,5 : 1 10,5 : 1
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min 84 (115) / 5750 110 (150) / 5500
Max. koppel in Nm (kgm) bij t/min  190 / 1750 270 / 1850
Milieunorm  Euro 6D
Distributie  Bovenliggende nokkenas (tandriemaandrijving)
Brandstofsysteem  Elektronisch geregelde sequentiële en gefaseerde multipoint-inspuiting
Start&Stop systeem Ja

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Aandrijving Voorwielaandrijving

Versnellingsbak  Handgeschakeld 6-traps automatische tranmissie met dubbele 
koppeling

Aantal versnellingen 6
Stuurinrichting  Dual Drive elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel (m) 11,05

WIELOPHANGING   

Vóór Onafhankelijke McPherson-ophanging, dubbelwerkende telescoopschokdempers en 
stabilisatorstang voorzien van trekstangen met kogeldraaipunten  

Achter Torsie-as met langsdraagarmen, schroefveren, telescoopschokdempers en stabilisatorstang  

REMMEN (S=schijfremmen, T=trommelremmen)
Vóór (diameter in mm) S 305 S 305
Achter (diameter in mm) S 278

1.0 GSE T3 120 1.3 GSE T4 150

MATEN & GEWICHTEN
Lengte (mm) 4264 / 4269
Breedte (mm) 1796 / 2025
Hoogte (mm) 1595 / 1603
Inhoud bagageruimte 245 (i.c.m. Compact reservewiel) / 350 (i.c.m. Bandenreparatiekit Fix & Go)
Inhoud brandstoftank (l)  48
Massa ledig voertuig (kg) 1.295
Massa rijklaar voertuig (kg) 1.395
Max. gewicht aanhangwagen geremd / ongeremd (kg) 1250 / 600 1450 / 600
Kogeldruk (kg) 60

BANDEN
Standaard Zomerbanden 215/55 R17 Zomerbanden 215/55 R17

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 188 200
0-100 km/u (sec.) 10,9 9,1

VERBRUIK & EMISSIE 1)

Richtlijn volgens EU-norm 2017/1152-1153 2017/1152-1153
WLTP: Brandstofverbruik in l/100 km gecombineerd 6,5-6,8 6,7-6,9
WLTP: CO2-emissie (g/km) 147-164 152- 164

1)  De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn bepaald naar de waarden overeenkomstig de WLTP-testmethodiek. 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). Het verbruik en de CO2-uitstoot van het voertuig kan, afhankelijk van de 
specifi eke uitrusting, afwijken van het basisvoertuig.
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MOPAR®

VEHICLE 
PROTECTION

Mopar® is het servicemerk van Fiat 
Chrysler Automobiles dat zich bezighoudt 
met de levering van originele onderdelen, 
accessoires en alle diensten die bedoeld 
zijn voor de zorg en het onderhoud van uw 
Fiat. Hiervoor hebben we diverse services 
beschikbaar.

KLANTENSERVICE
Heeft u informatie of hulp nodig? Zoekt u 
een erkend servicecentrum of dealerbedrijf? 
Wilt u meer te weten komen over lopende 
acties? U kunt contact opnemen met de 
klantenservice via het universele gratis 
nummer 00 800 3428 0000. U kunt ook de 
app Ciao Fiat Mobile downloaden die gratis 
beschikbaar is.

GARANTIE
Bij de aankoop van uw nieuwe Fiat is een 
fabrieksgarantie van 2 jaar inbegrepen die 
ingaat vanaf de registratiedatum. Deze 
garantie kent géén kilometerbeperking 
op voorwaarde dat de auto volgens de 
voorgeschreven onderhoudsintervallen 
wordt onderhouden. 

De garantie biedt dekking (van het voertuig) 
tegen fabricagefouten, die gratis zullen 
worden verholpen met behulp van originele 
of gereviseerde onderdelen.

HOUD UW FIAT IN 
TOPCONDITIE MET MOPAR®

VEHICLE PROTECTION
Mopar® Vehicle Protection biedt u 
diverse door Fiat goedgekeurde garantie, 
mobiliteits- en onderhoudsservices. U 
hebt daarbij verschillende keuzes voor 
dekking, looptijd en kilometerlimiet, zodat 
u een product kunt uitzoeken dat perfect 
aansluit op wat ú nodig hebt. U kunt 
erop vertrouwen dat alle werkzaamheden 
worden uitgevoerd door speciaal opgeleide 
monteurs bij erkende Fiat-werkplaatsen, 
waar wordt gewerkt met de juiste 
gereedschappen en testapparatuur, en 
dat daarbij uitsluitend originele onderdelen 
worden gebruikt. 

EASY CARE
VOORAF DUIDELIJKHEID OVER 
UW ONDERHOUDSKOSTEN
Met Easy Care koopt u het reguliere 
onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt 
daarbij kiezen uit verschillende opties voor 
het kilometrage en de looptijd. Easy Care 
biedt u daarbij een aanzienlijk prijsvoordeel 
ten opzichte van de som van de losse 
onderhoudsmomenten en geeft u de 
garantie dat uw auto door specialisten 
wordt onderhouden. Met Easy Care bent u 
dus verzekerd van zorgeloos rijden zonder 
later met hoge onderhoudskosten te 
worden geconfronteerd. 

Voor meer informatie over MOPAR kijk op 
www.fi at.nl/mopar
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FIAT 
FINANCIEREN

FIAT 
LEASEN Met een gerust hart wegrijden in je nieuwe Fiat. Ook daarover 

hebben we nagedacht. Speciaal voor Fiat heeft FCA Capital, de 
� nancieringsmaatschappij van FCA Nederland, producten op maat 
samengesteld. Je regelt het snel en eenvoudig bij je dealer. Wel zo 
prettig! Lees meer over onze dienstverlening op www.fcacapital.nl of 
informeer bij je dealer.

AFLOPEND KREDIET
Je koopt jouw nieuwe of gebruikte droomauto en maakt bij de betaling slim gebruik van één 
van de fi nancieringsmogelijkheden van FCA Capital. Je hoeft de investering niet in één keer 
te doen, maar betaalt in vaste maandbedragen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

FINANCIAL LEASE
Je wilt je nieuwe voertuig op de balans hebben? Dan is Financial Lease de beste keuze 
voor jou. Je lost de lening af in een door u gekozen looptijd met vaste gelijkblijvende 
maandbedragen. Je wordt direct economisch eigenaar en activeert je voertuig op de 
balans. De aanschaf legt geen beslag op je werkkapitaal en je kunt gebruik maken van 
fi scale afschrijving.

Leasen vormt een praktisch alternatief voor het bezitten van voertuigen. 
Bij Leasys, de leasemaatschappij van FCA Nederland, bieden wij lease 
producten voor een breed scala aan gebruikers. Leasys ontwikkelt 
� exibele en ef� ciënte oplossingen, in alle vrijheid, naar uw wensen. Lees 
meer over ons lease aanbod op www.leasys.com of neem contact op 
met je dealer.

PRIVATE LEASE
Met Private Lease stel jij je nieuwe Fiat samen zoals jij het wilt. Je bepaalt zelf de gewenste 
looptijd en het aantal jaarlijkse kilometers. Je betaalt een vast bedrag per maand voor het 
gebruik van de auto. Wij regelen alles, je hoeft allen nog maar te tanken.

OPERATIONAL LEASE
Je wilt alleen betalen voor het gebruik en je wilt je Fiat niet op de balans? Dan kan je het 
best kiezen voor Operational Lease. Bij Operational Lease betaal je een vast all-inclusive 
bedrag per maand voor het gebruik van je Fiat. De investering, de administratie en het risico 
op waardevermindering besteed je aan ons uit. Wel zo overzichtelijk!
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De in de prijslijst genoemde prijzen en uitrustingen kunnen aan 
verandering onderhevig zijn, zonder voorafgaande opgave.
FCA Netherlands B.V. behoudt zich het recht om zonder 
voorafgaande reden wijzigingen aan te brengen in de prijslijst.
Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijzen. Het 
getoonde beeldmateriaal kan afwijken van de werkelijkheid.

FCA Netherlands B.V.
Singaporestraat 92-100, 
1175 RA Lijnden. www.� at.nl  

F334202002                       201472

www.� at.com


