
 

 

 

PRIJSLIJST

500e SCORPIONISSIMA
PER 1 JANUARI 2023

MODELJAAR 24

VERSIE 1



Versie Uitvoering Consumenten-

adviesprijs incl. 

afleverkosten

Fiscale waarde 
1)

incl. BTW/BPM

Netto 

catalogusprijs

excl. BTW/BPM

BPM 
2) CO2 uitstoot 

gecombineerd

(gr/km) 
3)

Energielabel Bestelcode

3-DEURS HATCHBACK

42-kWh 114kw (155pk) Scorpionissima € 44.000 € 43.000 € 35.537 € 0 0 A 332.A13.0.6V5

11 kW boordlader

2-DEURS CABRIOLET

42-kWh 114kw (155pk) Scorpionissima € 47.000 € 46.000 € 38.017 € 0 0 A 332.A23.0.6V5

11 kW boordlader

 

 

  

2) De vermelde BPM bedragen zijn op basis van de voor 2023 vastgestelde tarieven. 

1) Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging, Pre 

Delivery Inspection (0-beurt), kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, recyclingbijdrage, beheerbijdrage Li-ion batterij (45 Euro incl. BTW) en kentekenkosten 

(kentekenaanvraag à 40,80 Euro BTW-vrij en tenaamstelling à 10,75 Euro BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar 

Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-norm gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers.

3) De waarden van de EV-actieradius worden berekend volgende de WLTP-cyclus, met een productiemodel over een standaardroute. De behaalde actieradius hangt af van de staat van de auto en 

batterij, van de daadwerkelijke route en van omgeving en rijstijl. WLTP is de nieuwe officiële EU-test die wordt gebruikt om gestandaardiseerde CO2-emissie en brandstofverbruikscijfers voor 

personenauto's te berekenen. Hiermee worden brandstof- en energieverbruik, actieradius en emissies gemeten. Deze test is ontwikkeld om resultaten te verkrijgen die het brandstofverbruik onder 

werkelijke rijomstandigheden beter benaderen. Er worden auto's getest die zijn uitgerust met opties en er geldt een zwaardere testprocedure en rijprofiel. De laatste cijfers hebben betrekking op de 

meest economische/lichtste set opties. De officiële EU testcijfers uit fabrieksmetingen volgens EU-wetgeving zijn uitsluitend geschikt voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder andere omstandigheden 

en algehele EV-prestatiedata kunnen verschillen al naar gelang de rij- en omgevingsomstandigheden. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car 

configurator om de CO2-emissie, het BPM bedrag en daarmee de totale prijs van uw auto te bepalen. Voor meer informatie kijk op www.fiat.nl/wltp-rde-tests.

UITVOERINGEN & PRIJZEN



INTERIEUR TECHNIEK EN VEILIGHEID BANDEN EN VELGEN

3-spaaks alcantara/leder stuurwiel 360 graden parkeersensoren 18" diamond cut lichtmetalen velgen Velenosa (205/40 R18)

Afsluitbare middenconsole Achteruitrijcamera met dynamische begeleiding Bandenreparatieset

Alcantara/lederen stoelbekleding met Scorpion logo Anti Blokkeer Systeem (ABS)

Aluminium pedaalcovers Autonomous Emergency Braking System INFOTAINMENT

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar Blind Spot Monitor 7" TFT informatiedisplay in kleur

Chromen instapsierlijsten Centrale vergrendeling met afstandsbediening Navigatie met 10,25" touchscreen, Bluetooth, DAB & USB

Dashboard met alcantara bekleed Cruise control met snelheidsbegrenzer Apple Carplay® / Android Auto™ draadloze voorbereiding

Middenarmsteun vóór USB-A en USB-C aansluiting op de middenconsole Uconnect™ Connected Services

Opbergvak in rugleuning voorstoelen Vermoeidheidsherkenning JBL Premium Sound System 

Rugleuning achterbank in gelijke delen neerklapbaar Verkeersbordherkenning & informatie Zes luidsprekers en subwoofer

Sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen Grootlichtassistent Geïntegreerde draadloze oplader

Stuurwiel in hoogte verstelbaar Mode 3 (Mennekes) laadkabel  voor publiek laden Engine Sound Generator

Zwarte hemelbekleding Tyre Pressure Monitoring System

Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) COMFORT

EXTERIEUR Licht- en regensensor Automatische airconditioning

Buitenspiegels in Titanium Grey Hoofd-, zij- en gordijnairbags voor bestuurder en passagier Ramen vóór elektrisch bedienbaar  met "One Touch" functie

Dakspoiler achter Keyless Entry & Go Elektronische handrem

Extra getint glas achter Lane Departure Warning & Correction Abarth kiezelsteensleutel

Full LED koplampen met LED dagrijverlichting Lichtsensor Stoelverwarming voor

Panoramisch glazen dak (HB) EV Drive Mode Selector (Turismo - Street - Track) Verwarmbare ruitenwisserzone

Regensensor Automatisch dimmende binnenspiegel

Elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels

Netto catalogusprijs

excl. BTW BTW

Consumenten-

adviesprijs 

incl. BTW

5DN| 878 Acid Green € 0,00 € 0 € 0

5DP | 877 Poison Blue € 0,00 € 0 € 0

SCORPIONISSIMA UITRUSTING

EXTERIEURKLEUREN

STANDAARDUITRUSTING & KLEUREN



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., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.

www.abarth.nl


