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De opties en afwerkingsniveaus van deze modellen kunnen variëren naargelang de lokale markt of specifieke wettelijke bepalingen. De informatie, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure zijn louter ter informatie en zijn geldig vanaf de publicatiedatum (06/2019). Sommige uitrustingselementen die in deze brochure worden beschreven en/of afgebeeld, zijn opties. 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze prijslijsten. Fiat behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de modellen die in deze brochure worden beschreven, en dit zowel om technische als commerciële redenen. Fiat Marketing 04.2.3710.40 - S - 06/2019 - Gedrukt in Italië - SO - Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.
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Zorg voor uw wagen met een enkele muisklik! 
Surf naar my.fiat.com en ontdek een hele
wereld boordevol exclusieve diensten, 
onderhoudsbeurten, herinneringen 
en persoonlijke promoties.

WEB

U kunt Fiat contacteren op het gratis nummer 00800 342 800 00* (vaste lijn) bereikbaar in heel Europa. We zijn steeds beschikbaar om u wegbijstand te
verlenen, 365 dagen per jaar, 24u op 24. U kunt de Fiat klantendienst ook contacteren om meer informatie te krijgen over onze modellen, diensten, het
Fiat dealer netwerk en, ook, een testrit te boeken met een wagen naar keuze. Fiat staat voor u klaar om u te helpen met elke vraag over uw wagen of
onze diensten.

*  *0800 55 111 (België) of 0800 28 111 (Luxemburg) vanaf een mobiele telefoon. Uw operator kan bijkomende kosten aanrekenen indien u vanuit het buitenland of met 
een gsm belt.

FCA Bank is gespecialiseerd in autofinancieringen en de bank van alle automobilisten.
Of u nu een particulier, een ondernemer of een bedrijfsleider bent, FCA BANK biedt u de meest flexibele en meest efficiënte financiële hulpmiddelen om de aankoop van uw Fiat te vergemakkelijken zodat u onmiddellijk onderweg bent. Met FCA BANK kunt u uw 
financierings- of leasingaanbod combineren met gepersonaliseerde verzekeringsdiensten met een hoge toegevoegde waarde en zo inspelen op al uw behoeften: diefstal en brand, verzekering voor aanrijdingen en alle risico’s, garantie-uitbreiding. Daarnaast biedt
LEASYS (leasingmaatschappij van FCA Bank) leasing op lange termijn aan, wat de ideale oplossing is voor bedrijven, professionals en particulieren die willen profiteren van een nieuw voertuig zonder problemen in verband met aankoop en onderhoud. Ongeacht 
uw levensstijl of mobiliteitsniveau, FCA BANK voldoet aan al uw behoeften dankzij financierings- en leasingoplossingen in combinatie met exclusieve diensten.
Voor meer informatie kunt u surfen naar de financieringspagina van onze website: https://www.fiat.be/fr/achat-voiture-neuve/financement-auto.

FINANCIERINGEN EN VERZEKERINGSCONTRACTEN

SERVICECONTRACTENFLEET & BUSINESS

HOUD UW 500 IN TOP VORM MET MOPAR® VEHICLE PROTECTION. 
Mopar® Vehicle Protection (MVP) biedt een uitgebreid gamma aan serviceproducten aan om onze klanten een zorgeloze rijervaring te bezorgen. Ons
productgamma bestaat uit een uitgebreide en flexibele waaier aan garantieverlengingen en onderhoudsproducten ondersteund door FIAT. Verschillende looptijden
en kilometerlimieten zijn beschikbaar om iedere klant het juiste product te kunnen aanbieden. U kunt een MVP contract afsluiten bij de aankoop van uw nieuwe 
500X en indien u wenst, kan dit gefinancierd worden via FCA Services. Met Mopar® Vehicle Protection (MVP) verzekeren wij u dat uw auto op de juiste manier
wordt onderhouden, met gebruik van enkel en alleen originele onderdelen en door gekwalificeerde monteurs van Fiat’s Service Netwerk in Europa. Kies dus voor 
het serviceproduct dat het beste aan uw behoeften beantwoordt. 

De afdeling Fleet & Business van Fiat Chrysler Automobiles voldoet aan de 
mobiliteitsbehoeften van uiteenlopende soorten klanten, zelfstandigen, kmo’s of
grote bedrijven. Met de hulp van onze partners stellen wij financiële oplossingen
voor die zijn aangepast aan elke behoefte van onze Business-klanten, voor 
leasing, huur- of aankoopcontracten alsook een persoonlijke klantendienst met
onderhoudsprogramma’s en uitbreidingen van de garantie.

www.fcafleet-business.com

FLEET
& BUSINESS

KLANTENSERVICE

Bezoek de webshop van Fiat op 
store.fiat.com.

E-COMMERCE

my Fiat

FLEET & BUSINESS-OPLOSSINGEN EN NAVERKOOPDIENSTEN VAN MOPAR®

ONTDEK EEN WERELD VAN EXCLUSIEVE NAVERKOOPDIENSTEN VOOR U EN UW BEDRIJF.
De diensten van Mopar® Fleet & Business zijn de ideale oplossing om uw professionele activiteit te optimaliseren dankzij speciale diensten die de stilstandtijden van uw voertuigen tot een minimum beperken. Ons gamma omvat een uitgebreid aanbod 
specifieke voordelen om te beantwoorden aan alle behoeften van uw voertuig, met een vereenvoudigd onderhoudsmanagement voor al onze professionele klanten en de garantie van een coherente, nuttige, zorgeloze ervaring telkens u contact met ons 
opneemt.

VOORAF BETAALDE SERVICECONTRACTEN OP MAAT
Schrijf u in voor een van de persoonlijke plannen van Mopar® Vehicle Protection, waarmee u uw bedrijfswagen in topvorm houdt.

SERVICECONTRACTEN GEFACTUREERD VOLGENS GEBRUIK
Onze klanten sluiten een contract af met voorkeurtarieven en vastgelegde kortingen, en ontvangen elke maand één factuur voor hun hele fleet.

U WAS NOG NOOIT ZO VERBONDEN

Mopar® Connect biedt u een uitgebreide waaier aan services en veiligheid zoals hulp en onmiddellijke ondersteuning in geval van diefstal, een ongeval of pech. Bovendien kunt u vanop afstand uw auto lokaliseren, de portieren 
vergrendelen of ontgrendelen en eenvoudig het brandstofpeil en de bandenspanning op uw smartphone controleren. Uw auto van op afstand beheren was nog nooit zo eenvoudig. Al deze services en nog veel meer binnen 
handbereik op uw smartphone! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de experts van Mopar® bij de erkende Fiat dealers.



Echte iconen verouderen nooit. Net zoals de 500, hét icoon 
van Italiaans design en stijl, die zich al bijna zestig jaar heeft 
heruitgevonden en vernieuwd, steeds trouw blijvend aan zijn 
roots. Even sexy en cool als de eerste 500, en dat met een 
nog gedurfder en verleidelijker karakter, hij groet de wereld met
twee nieuwe afwerkingsniveaus: een ondeugend liefelijk 
gezicht, helemaal klaar om de wereld te verbazen en te 
veroveren.

ALTIJD MEER

ALTIJD DAAR
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Belangrijkste uitrusting:  
• Nieuwe exclusieve kleur Bianco Stella met chromen details • Uconnect™ LINK 7” infotainmentsysteem met DAB en Apple CarPlay & Android Auto™ integratie.

Uitrusting bovenop de Lounge: • Panoramisch dak • 7” TFT digitaal instrumentenbord • Mistlampen • Parkeersensoren achteraan.

Belangrijkste uitrusting:  
• Nieuwe exclusieve kleur Verde Portofino met satijn chromen details • Uconnect™ LINK 7” infotainmentsysteem met DAB en Apple CarPlay & Android Auto™ integratie.
Uitrusting bovenop de Lounge: • Panoramisch dak • 7” TFT digitaal instrumentenbord • Mistlampen • Parkeersensoren achteraan  
• Donkergetinte ruiten (Berline) • Sport kit.

Klasse, glamour, elegantie en charme. Met zijn exclusieve stijl zullen 
alle wegen uw catwalk zijn. Fiat presenteert een nieuwe ster: U.

DE NIEUWE STAR
Gewaagd van de boven tot onder, elk detail is magnetisch. Klaar om 
de aandacht op te eisen met de meest verleidelijke attitude, nooit 
eerder gezien.

DE NIEUWE ROCKSTAR
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* Getoonde chromen spiegelkappen en velgen verkrijgbaar als optie.
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De 500 Lounge oogt vanaf de eerste aanblik elegant en chic, zoals 
een klassiek kostuum met een eigentijdse toets die net dat beetje 
meer klasse geeft.

LOUNGE

Belangrijkste uitrusting: 
• Uconnect™ LINK 7” infotainmentsysteem met DAB en Apple CarPlay & Android Auto™ integratie.

Uitrusting bovenop de Pop: • 15” Lichtmetalen velgen • Spiegelkappen in carrosseriekleur • Cruise Control • Manuele klimaatregeling • Kit chrome.

Belangrijkste uitrusting: 
•  7 airbags • LED-dagrijlichten • 14” Stalen velgen • Verchroomde deurgrepen • In hoogte verstelbaar stuur • MP3 Radio met USB • Elektrisch bediende ruiten  
• Dashboard in koetswerkkleur • Snelheidsbegrenzer.

POP
Deze versie verwelkomt u in de wereld van de Fiat 500. De Pop bezit een 
casual stijl op maat van uw dagelijks leven.
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De Fiat 500 is een enorme 

Het Uconnect™ LIVE 7” aanraakscherm met “tableteffect” en HD-scherm vormt het summum van infotainment, dankzij een brede waaier 
aan functies, van de standaard geleverde Uconnect™ LIVE-services tot het handenvrije systeem met Bluetooth® en spraakherkenning. 
Bovendien beschikt de bestuurder over tal van muziekopties: hij heeft niet alleen een FM/AM-radio, maar kan ook multimediatoestellen 
aansluiten op de USB-poorten of zelfs muziek streamen vanaf een compatibele smartphone met Bluetooth®. Daarnaast kan het nieuwe 
Uconnect™ LIVE 7” nog worden uitgebreid met een digitale radio (DAB) en een geïntegreerd 3D-navigatiesysteem van TomTom. Het 
Uconnect™-systeem omvat voortaan ook Apple CarPlay, de slimste en veiligste manier om uw iPhone te gebruiken in de auto. Zo 
kunt u telefoneren, muziek afspelen, berichten verzenden en ontvangen, geoptimaliseerde navigatie-instructies verkrijgen naargelang 
de verkeerssituatie en veel meer, terwijl uw aandacht op de weg gericht blijft. Android Auto™ geeft bestuurders nuttige informatie die 
georganiseerd wordt in eenvoudige pagina’s en enkel verschijnt wanneer het nodig is. Deze functie biedt toegang tot Google Maps, met 
stemnavigatie, realtime-verkeersinformatie en rijstrookaanwijzingen, Google Play Music en nog veel meer muziekdiensten. Bestuurders 
kunnen voortaan veilig bellen en berichten sturen, terwijl ze hun ogen op de weg en hun handen op het stuur houden.

FAN VAN INNOVATIE

Om Android Auto™** te gebruiken, verbindt u uw compatibele
smartphone met de specifieke USB-poort in uw wagen.
Om Android Auto™ op uw telefoonscherm te gebruiken, hebt u een
Android-telefoon met besturingssysteem 5.0 (Lollipop) of hoger en
de Android Auto-app nodig. Binnenkort beschikbaar.

Om Apple CarPlay* te gebruiken, verbindt u uw iPhone
met de specifieke USB-poort in uw wagen.

* Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Het gebruik van het Apple CarPlay-logo 
houdt in dat de gebruikersinterface aan de prestatievereisten van Apple voldoet. Apple is niet 
verantwoordelijk voor de bediening van het voertuig of de conformiteit met de veiligheidsvereisten 
en wettelijke normen. Het gebruik van dit product met een iPhone, iPod of iPad kan invloed 
hebben op de draadloze prestaties.
** Android Auto, Google Play en Google Maps zijn handelsmerken van Google Inc.

Verkrijgbaar in drie verschillende configuraties:
Uconnect™ met radiotuner, bediening aan het stuur en handenvrije bediening via Bluetooth® of 
Uconnect™ LIVE Services (TuneIn, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, my:Car en eco:Drive).

UCONNECT™ LIVE 5”  
Voegt een groot 5” scherm toe met DAB (Digital Audio Broadcasting) 

én  radiobediening aan het stuur, de handenvrije Bluetooth®-functie en 
de Uconnect™ LIVE Services™ (TuneIn, Reuters, Twitter, Facebook, 

Deezer, my:Car en eco:Drive).

UCONNECT™ RADIO
Dit is de poort naar de Uconnect™-wereld:

een eenvoudig maar compleet soundsysteem, dankzij de RDS-tuner,  
de mediaspeler met USB-poort.

UCONNECT™ LINK 7”
Het Uconnect™ 7”-systeem is uitgerust met een 7”-aanraakscherm 

met hoge resolutie om het systeem te kunnen bedienen  
met uw vingertoppen. Beschikbaar in twee uitvoeringen: 

Uconnect™ LINK 7” bevat DAB (Digital Audio Broadcasting), 
radiobediening aan het stuur, Bluetooth® en de LIVE Services™.
Uconnect™ LINK 7” Nav bevat er bovenop de TomTom navigatie  

met 3D-kaarten. Blijf geconnecteerd dankzij mirroringsysteem  
van Apple CarPlay en Android Auto™.

Bestuurders met een passie voor muziek kunnen opteren voor  
het HiFi-systeem van Beats Audio met een 8-kanaals DSP-versterker  
met een totaal vermogen van 440 Watt. Dit systeem zorgt voor een 

revolutionaire musicale ervaring met een ongeëvenaarde geluidskwaliteit.
• Digitale DSP-versterker met acht kanalen

• Twee tweeters in de voorruitstijlen
• Twee midwoofers van 165 mm in de voordeuren

• Twee luidsprekers van 165 mm in de achterzijpanelen
• Een subwoofer van 200 mm in de bagageruimte

• Een totaal audiovermogen van 440 Watt
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• Cilinderinhoud: 1.242!cm3

• Brandstof: Benzine
•  Transmissie: Manueel
• Emissienorm:!Euro 6D

• Max. vermogen EG: 51 kW (69 pk) bij 5.500 t/min
• Max. koppel EG: 102 Nm (10,4 kgm) bij 3.000 t/min

• Topsnelheid (km/u): 163
• Acceleraties (sec.): 0 - 100 km/u: 12,9 s

• Cilinderinhoud: 1.242!cm3

• Brandstof: Benzine
• Transmissie: Geautomatiseerd

• Emissienorm:!Euro 6D
• Max. vermogen EG: 51 kW (69 pk) bij 5.500 t/min

• Max. koppel EG: 102 Nm (10,4 kgm) bij 3.000 t/min
• Topsnelheid (km/u): 163

• Acceleraties (sec.): 0 - 100 km/u: 12,9

1.2 69 PK 1.2 69 PK MTA

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met uw Fiat concessiehouder.

• Cilinderinhoud: 875!cm3

• Brandstof: Benzine
•  Transmissie: Manueel
• Emissienorm:!Euro 6D

• Max. vermogen EG: 62,5 kW (85 pk) bij 5.500 t/min
• Max. koppel EG: 145 Nm (14,8 kgm) bij 2.000 t/min

• Topsnelheid (km/u): 173
• Acceleraties (sec.): 0 - 100 km/u: 11,0 s

0.9 TWINAIR TURBO 85 PK 
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500 STAR • Nieuw interieur met Ghiaccio matelassé en techno-leder details • Dashboard in Bianco Ghiaccio met satijn afwerking • Zwart techno-lederen stuur.

DE NIEUWE STAR

Nieuw interieur in Bianco matelassé 
met techno-leder details.

Zwart Frau-leder met inzetstukken in ivoorkleurig leder. 
Geborduurd 500-logo in contrasterend ivoor.

Dashboard in Bianco Ghiaccio met 
satijn afwerking.

Nieuw interieur in Nero matelassé 
en techno-leder details.

AVORIO AMBIANCE NERO AMBIANCE

OPTIE LEDER

Dashboard in Bordeaux Opera met 
satijn afwerking.
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OPTIE LEDER

500 ROCKSTAR • Nieuw gestreept interieur in Nero technoprene stof en techno-leder details • Dashboard in Verde Portofino met matte afwerking 

• Zwart techno-lederen stuur met satijn chrome inserts.

DE NIEUWE ROCKSTAR

Nieuw gestreept interieur in Nero 
technoprene stof en techno-leder 
details.

Dashboard in Verde Portofino met 
matte afwerking.

Nieuw gestreept interieur in Blu  
technoprene stof en techno-leder 
details.

Dashboard in Titanio met matte 
afwerking.

Zwart Frau-leder met inzetstukken in ivoorkleurig leder. 
Geborduurd 500-logo in contrasterend ivoor.
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Prince of Wales stof met 
ivoorkleurige accenten, zwarte 

zijkanten en ivoren biezen. 
Hoofdsteunen en details in  

techno-leder. Geborduurd 500-logo 
in contrasterend zwart.

Stof met visgraatmotief in donkergrijs 
met zijkanten en hoofsteunen in 

grijze stof. 500-logo gedrukt in grijze 
thermische folie.

Zwart Frau-leder met  
inzetstukken in ivoorkleurig 
leder. Geborduurd 500-logo  

in contrasterend ivoor.

Zwart Frau-leder met inzetstukken 
in ivoorkleurig leder. 
Geborduurd 500-logo 
in contrasterend ivoor.

Nieuw gestreept interieur in Nero 
technoprene stof en techno-leder 

details.

Nieuw gestreept interieur 
in Blu technoprene stof en 

techno-leder details.

Nieuw interieur in Bianco 
matelassé met techno-leder 
details en een geborduurd 

500-logo in Bordeaux.

Nieuw interieur in Nero 
matelassé en techno-leder 
details en een geborduurd 

500-logo in Bordeaux.

ROCKSTAR POPSTAR LOUNGE

Door wat wordt de 500 geïnspireerd ? Het is geen eenvoudige vraag 
om te beantwoorden. Van zodra u plaatsneemt in de 500 lijken de stoffen 
met materialen rechtstreeks afkomstig te zijn van een catwalk tijdens 
fashion week. De details kunnen eindeloos gecomineerd worden, voor 
ieder wat wils.

500 - INSPIRED BY FASHION.



 16” LICHTMETALEN VELGEN
Sport Diamond 

(opt. ROCKSTAR)

 16” LICHTMETALEN VELGEN
Diamond White 

(opt. STAR)

16” LICHTMETALEN VELGEN
Collezione Silver

(opt. STAR)

 16” LICHTMETALEN VELGEN
Diamond Black

(opt. STAR)

 15” LICHTMETALEN VELGEN
Silver 

(LOUNGE, STAR)

 16” LICHTMETALEN VELGEN
Black Sport Diamond 

(opt. ROCKSTAR)

 15” LICHTMETALEN VELGEN 
Lounge Silver  
(opt. LOUNGE)

 15” LICHTMETALEN VELGEN
Sport Dark Silver  

(ROCKSTAR)

Dit wordt bewezen door het uitgebreide gamma van lichtmetalen velgen. 
Zo kan u een persoonlijke toest aanbrengen en de perfectie nastreven of 
overtreffen.

SCHOONHEID ZIT IN DE DETAILS.

14” STALEN VELGEN 
(POP)
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KOETSWERKKLEUREN
PASTEL

KOETSWERKKLEUREN
METAAL

KAPKLEUREN
CABRIOLET

227 
BIANCO GHIACCIO

DRIELAAGS

268 
BIANCO GELATO

166 
VERDE LATTEMENTA

111 
ROSSO PASSIONE 

735 
GRIGIO CARRARA 866  

OPERA BORDEAUX
687 
BLU DIPINTO DI BLU

695 
GRIGIO POMPEI 

876 
NERO VESUVIO

372 
GRIGIO COLOSSEO

425  
AZZURRO ITALIA

494 - ENKEL BESCHIKBAAR OP STAR
BIANCO STELLA 

421- ENKEL BESCHIKBAAR OP ROCKSTAR
VERDE PORTOFINO 

RODE KAP ZWARTE KAP BEIGE KAPGRIJZE KAP
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De opties en afwerkingsniveaus van deze modellen kunnen variëren naargelang de lokale markt of specifieke wettelijke bepalingen. De informatie, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure zijn louter ter informatie en zijn geldig vanaf de publicatiedatum (06/2019). Sommige uitrustingselementen die in deze brochure worden beschreven en/of afgebeeld, zijn opties. 
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze prijslijsten. Fiat behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de modellen die in deze brochure worden beschreven, en dit zowel om technische als commerciële redenen. Fiat Marketing 04.2.3710.40 - S - 06/2019 - Gedrukt in Italië - SO - Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.
V.u.: Yann Chabert. Adverteerder: FCA Belgium nv, Jules Cockxstraat 12a, 1160 Brussel. RPR: Brussel. KBO 0400.354.731. KBC: IBAN BE 86 4829 0250 6150. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.fiat.be. 

Zorg voor uw wagen met een enkele muisklik! 
Surf naar my.fiat.com en ontdek een hele 
wereld boordevol exclusieve diensten, 
onderhoudsbeurten, herinneringen 
en persoonlijke promoties.

WEB

U kunt Fiat contacteren op het gratis nummer 00800 342 800 00* (vaste lijn) bereikbaar in heel Europa. We zijn steeds beschikbaar om u wegbijstand te 
verlenen, 365 dagen per jaar, 24u op 24. U kunt de Fiat klantendienst ook contacteren om meer informatie te krijgen over onze modellen, diensten, het 
Fiat dealer netwerk en, ook, een testrit te boeken met een wagen naar keuze. Fiat staat voor u klaar om u te helpen met elke vraag over uw wagen of 
onze diensten.

*  *0800 55 111 (België) of 0800 28 111 (Luxemburg) vanaf een mobiele telefoon. Uw operator kan bijkomende kosten aanrekenen indien u vanuit het buitenland of met 
een gsm belt.

FCA Bank is gespecialiseerd in autofinancieringen en de bank van alle automobilisten.
Of u nu een particulier, een ondernemer of een bedrijfsleider bent, FCA BANK biedt u de meest flexibele en meest efficiënte financiële hulpmiddelen om de aankoop van uw Fiat te vergemakkelijken zodat u onmiddellijk onderweg bent. Met FCA BANK kunt u uw 
financierings- of leasingaanbod combineren met gepersonaliseerde verzekeringsdiensten met een hoge toegevoegde waarde en zo inspelen op al uw behoeften: diefstal en brand, verzekering voor aanrijdingen en alle risico’s, garantie-uitbreiding. Daarnaast biedt 
LEASYS (leasingmaatschappij van FCA Bank) leasing op lange termijn aan, wat de ideale oplossing is voor bedrijven, professionals en particulieren die willen profiteren van een nieuw voertuig zonder problemen in verband met aankoop en onderhoud. Ongeacht 
uw levensstijl of mobiliteitsniveau, FCA BANK voldoet aan al uw behoeften dankzij financierings- en leasingoplossingen in combinatie met exclusieve diensten.
Voor meer informatie kunt u surfen naar de financieringspagina van onze website: https://www.fiat.be/fr/achat-voiture-neuve/financement-auto.

FINANCIERINGEN EN VERZEKERINGSCONTRACTEN

SERVICECONTRACTENFLEET & BUSINESS

HOUD UW 500 IN TOP VORM MET MOPAR® VEHICLE PROTECTION. 
Mopar® Vehicle Protection (MVP) biedt een uitgebreid gamma aan serviceproducten aan om onze klanten een zorgeloze rijervaring te bezorgen. Ons 
productgamma bestaat uit een uitgebreide en flexibele waaier aan garantieverlengingen en onderhoudsproducten ondersteund door FIAT. Verschillende looptijden 
en kilometerlimieten zijn beschikbaar om iedere klant het juiste product te kunnen aanbieden. U kunt een MVP contract afsluiten bij de aankoop van uw nieuwe 
500X en indien u wenst, kan dit gefinancierd worden via FCA Services. Met Mopar® Vehicle Protection (MVP) verzekeren wij u dat uw auto op de juiste manier 
wordt onderhouden, met gebruik van enkel en alleen originele onderdelen en door gekwalificeerde monteurs van Fiat’s Service Netwerk in Europa. Kies dus voor 
het serviceproduct dat het beste aan uw behoeften beantwoordt. 

De afdeling Fleet & Business van Fiat Chrysler Automobiles voldoet aan de 
mobiliteitsbehoeften van uiteenlopende soorten klanten, zelfstandigen, kmo’s of 
grote bedrijven. Met de hulp van onze partners stellen wij financiële oplossingen 
voor die zijn aangepast aan elke behoefte van onze Business-klanten, voor 
leasing, huur- of aankoopcontracten alsook een persoonlijke klantendienst met 
onderhoudsprogramma’s en uitbreidingen van de garantie.

www.fcafleet-business.com  

FLEET
& BUSINESS

KLANTENSERVICE

Bezoek de webshop van Fiat op 
store.fiat.com.

E-COMMERCE

my Fiat

FLEET & BUSINESS-OPLOSSINGEN EN NAVERKOOPDIENSTEN VAN MOPAR® 

ONTDEK EEN WERELD VAN EXCLUSIEVE NAVERKOOPDIENSTEN VOOR U EN UW BEDRIJF.
De diensten van Mopar® Fleet & Business zijn de ideale oplossing om uw professionele activiteit te optimaliseren dankzij speciale diensten die de stilstandtijden van uw voertuigen tot een minimum beperken. Ons gamma omvat een uitgebreid aanbod 
specifieke voordelen om te beantwoorden aan alle behoeften van uw voertuig, met een vereenvoudigd onderhoudsmanagement voor al onze professionele klanten en de garantie van een coherente, nuttige, zorgeloze ervaring telkens u contact met ons 
opneemt.

VOORAF BETAALDE SERVICECONTRACTEN OP MAAT
Schrijf u in voor een van de persoonlijke plannen van Mopar® Vehicle Protection, waarmee u uw bedrijfswagen in topvorm houdt.

SERVICECONTRACTEN GEFACTUREERD VOLGENS GEBRUIK
Onze klanten sluiten een contract af met voorkeurtarieven en vastgelegde kortingen, en ontvangen elke maand één factuur voor hun hele fleet.

U WAS NOG NOOIT ZO VERBONDEN

Mopar® Connect biedt u een uitgebreide waaier aan services en veiligheid zoals hulp en onmiddellijke ondersteuning in geval van diefstal, een ongeval of pech. Bovendien kunt u vanop afstand uw auto lokaliseren, de portieren 
vergrendelen of ontgrendelen en eenvoudig het brandstofpeil en de bandenspanning op uw smartphone controleren. Uw auto van op afstand beheren was nog nooit zo eenvoudig. Al deze services en nog veel meer binnen 
handbereik op uw smartphone! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de experts van Mopar® bij de erkende Fiat dealers.


