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UWODZENIE TO MÓJ ULUBIONY SPORT
Nowa 500S przyciąga uwagę każdego, kto zatrzymuje się obok. Może dlatego,
że teraz może pochwalić się dwoma wyjątkowymi kolorami - niebieskim Italia
i nowym matowym kolorem zielonym Alpi, sportowymi przednimi i tylnymi
zderzakami, poszerzanymi progami i spojlerem, a także takimi szczegółami,
jak wykończenia klamek drzwi i obudowy lusterek w kolorze satynowanego
graﬁtu, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby i chromowana końcówka
rury wydechowej. Do wyboru ma dwa nowe wzory felg aluminiowych: 15”
z nowym wykończeniem w kolorze Satin Graphite i nowe felgi 16” z matowym
wykończeniem i efektem diamentowego szlifu.

UWIELBIAM ODWAŻNE KOMBINACJE
Jeśli chodzi o styl, to umiar nie jest jego mocną stroną. Za sprawą trzech
rodzajów tapicerek materiałowych z niebieskimi, żółtymi i białymi wstawkami
lub dwóch typów tapicerek skórzanych, pasujących do wykończenia
nadwozia, nowa 500S nie może przemknąć niezauważony.
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DLA MNIE LICZĄ SIĘ DWIE RZECZY.
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JESTEM FANEM INNOWACJI
System UConnect™ 7’’ HD LIVE z ekranem dotykowym w formie tabletu i wyświetlaczem
HD, to najnowocześniejsze rozwiązanie z zakresu systemów multimedialnych: to liczne
i różnorodne funkcje, począwszy od usług UConnect™ LIVE oferowanych seryjnie,
z systemem głośnomówiącym, technologią Bluetooth® i funkcją rozpoznawania
głosowego. Ponadto, poza słuchaniem radia FM/AM, kierowca może podłączyć swoje
urządzenia multimedialne poprzez port USB lub gniazdo AUX (Jack), albo odtwarzać
muzykę strumieniowo poprzez Bluetooth® z kompatybilnego smartfona, co dodatkowo
zwiększa możliwości muzyczne urządzenia. Co więcej, w nowym systemie UConnect™
7’’ HD LIVE dostępne są, na życzenie, radio cyfrowe (DAB) oraz zintegrowany system
nawigacji 3D TomTom.®

UCONNECT™ 7”
System UConnect 7” jest wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy
o wysokiej rozdzielczości.
Jest on dostępny w trzech różnych konﬁguracjach:
UConnect™ 7” HD LIVE, który obejmuje tuner radiowy,
elementy sterowania na kierownicy, funkcję głośnomówiącą Bluetooth®
oraz usługi UConnect™ LIVE (TuneIn, Reuters, Twitter,
Facebook Check In, Deezer, my:Car i eco:Drive).
UConnect™ 7” HD LIVE może być opcjonalnie wyposażony w tuner
cyfrowego radia DAB (Digital Audio Broadcasting).
UConnect™ 7” HD Nav LIVE obejmuje również nawigację TomTom
z trójwymiarowymi mapami.

Dla pasjonatów muzyki przygotowano system Beats Audio Hi-ﬁ
z 8-kanałowym wzmacniaczem DSP, 6 głośnikami i subwooferem,
o całkowitej mocy 440 W.
• 8-kanałowy wzmacniacz cyfrowy DSP
• Dwa głośniki typu tweeter na przednich słupkach
• Dwa głośniki typu midwoofer o średnicy 165 mm w przednich drzwiach
• Dwa głośniki typu fullrange o średnicy 165 mm na tylnych panelach bocznych
• Jeden subwoofer o średnicy 200 mm umieszczony w bagażniku
• Całkowita moc audio 440 W
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WNĘTRZE

SILNIKI

TAPICERKA MATERIAŁOWA

1.2 69 KM
• Całkowita pojemność skokowa: 1242 cm3
• Norma emisji: Euro 6
• Moc maksymalna CE: 51 kW (69 KM) przy 5500 obr./min
• Maksymalny moment obrotowy CE: 102 Nm (10,4 kgm) przy 3000 obr./min
• Prędkość maksymalna (km/h) 160
• Przyspieszenie (s): 0-100 km/h 12,9
• Zużycie paliwa (l/100 km) Dyrektywa 2004/3/WE
cykl miejski: 6,2 – cykl pozamiejski: 4,2 – cykl mieszany: 4,9
• Emisje CO2 (g/km): 115/110*

TWINAIR 0,9 85 KM TURBO
• Całkowita pojemność skokowa: 875 cm3
• Norma emisji: Euro 6
• System Start & Stop w standardzie
• Moc maksymalna CE: 62,5 kW (85 KM) przy 5500 obr./min
• Maksymalny moment obrotowy CE: 145 Nm (14,8 kgm) przy 1900 obr./min
• Prędkość maksymalna (km/h) 173
• Przyspieszenie (s): 0-100 km/h 11,0
• Zużycie paliwa (l/100 km) Dyrektywa 2004/3/WE
cykl miejski: 4,6 – cykl pozamiejski: 3,4 – cykl mieszany: 3,8
• Emisje CO2 (g/km): 90

725 - KOLOR CZARNY/NIEBIESKI

724 - KOLOR CZARNY/BIAŁY

TWINAIR 0,9 105 KM TURBO
• Całkowita pojemność skokowa: 875 cm3
• Norma emisji: Euro 6
• System Start & Stop w standardzie
• Moc maksymalna CE: 77 kW (105 KM) przy 5500 obr./min
• Maksymalny moment obrotowy CE: 145 Nm (14,8 kgm) przy 2000 obr./min
• Prędkość maksymalna (km/h) 188
• Przyspieszenie (s): 0-100 km/h 10,0
• Zużycie paliwa (l/100 km) Dyrektywa 2004/3/WE
cykl miejski: 5,5 – cykl pozamiejski: 3,5 – cykl mieszany: 4,2
• Emisje CO2 (g/km): 99

TAPICERKA SKÓRZANA

598 (OPCJA)
CZARNA SKÓRA FRAU
WSTAWKI Z KOLORZE KOŚCI SŁONIOWEJ

508 (OPCJA)
BORDOWA SKÓRA FRAU
WSTAWKI W KOLORZE JASNONIEBIESKIM

581 - KOLOR CZARNY/ŻÓŁTY

KOLORY NADWOZIA

FELGI ALUMINIOWE
15”

SPECJAL

NY 149 ZIELONY ALPI*
MATOWY

SPECJAL

NY425 NIEBIESKI ITALIA
METALIZOWANY

FELGI ALUMINIOWE 15’’
Dark Shadow

876 CZARNY VESUVIO
METALIZOWANY

866 BURGUNDOWY OPERA
METALIZOWANY

695 SZARY POMPEI
METALIZOWANY

372 SZARY COLOSSEO
METALIZOWANY

16”

268 BIAŁY GELATO
PASTELOWY

FELGI ALUMINIOWE 16’’
Deep Dark Grey

735 SZARY CARRARA
PASTELOWY

111 CZERWONY PASSIONE
PASTELOWY
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www.ﬁat.pl

CIAO FIAT jest Zieloną Linią, stworzoną specjalnie dla Ciebie. Zaletą tego numeru – 00800 34280000 – jest to, że nie tylko łatwo się z nim połączyć w większości krajów europejskich, ale również łatwo go zapamiętać. Wybierasz najpierw
00800, potem 3428, czyli cyfry, które na klawiaturze telefonu odpowiadają poszczególnym literom słowa FIAT, a następnie 0000. CIAO FIAT jest do Twojej dyspozycji. Możesz w każdej chwili skorzystać z pomocy drogowej, uzyskać informacje
o naszych modelach, wersjach samochodów, opcjach, promocjach, cenach, usługach, sieci sprzedaży oraz możliwości odbycia jazdy próbnej. W ten sposób każda Twoja prośba związana z użytkowaniem samochodu będzie spełniona! Usługa
dostępna jest w zakresie: pomocy drogowej – 7 dni w tygodniu przez całą dobę, informacji handlowych – od poniedziałku do piątku w godz. 8-20, w soboty w godz. 8-13, obsługi Klientów – od poniedziałku do soboty w godz. 8-20. Numer
Zielonej Linii jest bezpłatny dla wszystkich połączeń z telefonów stacjonarnych, z wyjątkiem połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych w niektórych krajach.

Wszystkie samochody osobowe marki Fiat, sprzedane od 01.01.2012 i zakupione w punktach sprzedaży dealerów Fiata w Polsce, posiadają 2-letnią gwarancję bez limitu kilometrów. W całym okresie ważności tej gwarancji Klient otrzymuje
usługę ASSISTANCE 24 h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w ozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszym katalogu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Fiat zastrzega
sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach opisanych w niniejszym katalogu z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży. Recykling: Od lat, poprzez ciągłą poprawę procesów
produkcyjnych oraz wytwarzanie produktów coraz bardziej proekologicznych, FCA Poland S.A. działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zwraca szczególną uwagę na to, aby do konstrukcji pojazdów, elementów wyposażenia
i ich części używać materiałów nadających się do odzysku i recyklingu. Wykazuje również troskę o sam proces odzysku i recyklingu części stanowiących odpadyw rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ
na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swoich działań z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska, dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji, w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów
i innych czynności związanych z ich demontażem. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji ma obowiązek przekazać go do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów stosownie do Ustawy z 25 stycznia 2005 roku o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202, z późn. zm.). FCA Poland S.A. tworzy własną sieć punktów zbiórki i demontażu, rekomendując korzystanie z jej usług. Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej
z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie: www.ﬁat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow.

