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Poziomy wyposażenia oraz opcje poszczególnych modeli mogą być różne w zależności od specyficznych wymogów rynkowych lub prawnych. Dane, opisy i ilustracje zamieszczone w niniejszej broszurze mają charakter orientacyjny
i są ważne w momencie jej publikacji (09/2018). Niektóre z elementów opisanych i/lub przedstawionych w niniejszej broszurze są opcjonalne. Z pełnymi informacjami można się zapoznać w cenniku. Z przyczyn natury technicznej lub
handlowej firma FCA może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w modelach opisanych w niniejszej broszurze.
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Zawsze

chodzi o styl

Nadchodzi 500 Collezione na sezon jesień-zima. Idealna kompozycja stylu
i osobowości, która uczyni miasto najbardziej fascynującym miejscem do życia.

Nowy 500 Collezione w stylizacji Vogue.
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Detale

SPRAWIAJĄ, ŻE JESTEŚ
WYJĄTKOWA

Moda przeminie, a styl pozostanie. Będzie tak dzięki Fiatowi 500 Collezione,
dostępnemu zarówno w wersji kabriolet z szarym miękkim dachem, jak
i w wersji hatchback – z dachem Skydome. Gama kolorów i specjalne wersje
dwukolorowe wydobywają z tego nowego modelu Fiata to, co najlepsze,
ekskluzywna miedziana linia otaczająca nadwozie podkreśla jego legendarne
kształty, zaś 16-calowe felgi aluminiowe z miedzianym wykończeniem nadają
mu zupełnie nowy wygląd. Logo „Collezione” w części tylnej samochodu
świadczy o tym, iż jest to prawdziwy majstersztyk stylu.
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"

Na pokladzie"

WITA CIĘ ELEGANCJA

Fiat 500 Collezione wyróżnia się swym legendarnym wzornictwem
zewnętrznym i maksymalną dbałością o szczegóły, która sprawia, że jego
wnętrze jest naprawdę niesamowite. Rozpocznij swoją piękną podróż.
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Elegancja idzie w parze z komfortem, aby przywitać Cię jak najlepiej, gdy
tylko wsiądziesz do samochodu. Nowa tapicerka i dywaniki podłogowe oraz
specjalna obudowa kluczyka z logo „Collezione”, do tego deska rozdzielcza
w kolorze nadwozia z wyróżniającą się „linią piękna” w kolorze miedzi:
witamy w świecie 500 Collezione.
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Skorzystaj

Z NAJFAJNIEJSZYCH
INNOWACJI

W Fiacie 500 Collezione technologia nigdy nie sprawiała tyle frajdy
co teraz dzięki systemowi multimedialnemu Uconnect™. System
Uconnect™ może być zintegrowany z Apple CarPlay* (dostępnym
w przypadku systemów Uconnect™ 7” HD LIVE), inteligentniejszym
i bezpieczniejszym sposobem na przyjazną użytkownikowi obsługę
Twojego iPhone'a w samochodzie, i Android Auto™**.

UCONNECT™ 5" RADIO

UCONNECT™ 7" HD LIVE

5-calowy ekran dotykowy w połączeniu z elementami sterowania
na kierownicy, systemem głośnomówiącym Bluetooth®.

System Uconnect™ 7” jest wyposażony w 7-calowy ekran
dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Dostępne usługi Uconnect™
LIVE. System Uconnect 7” HD Nav LIVE jest wyposażony w
mapy firmy TomTom, dzięki którym zawsze będziesz na bieżąco
z informacjami o ruchu drogowym i pogodzie, a także będziesz
mieć świadomość wszystkich fotoradarów i wypadków.
Dostępne cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting).
System Uconnect™ 7” HD jest zintegrowany z aplikacjami
Apple CarPlay i Android Auto™.

Aby skorzystać z Android Auto**, podłącz swojego
kompatybilnego smartfona do specjalnego portu USB
w samochodzie.

Aby skorzystać z Apple CarPlay*, podłącz swojego iPhone’a
do specjalnego portu USB w samochodzie.

* Apple CarPlay to zarejestrowany znak towarowy firmy Apple Inc. Stosowanie logo Apple CarPlay oznacza, że interfejs użytkownika w samochodzie spełnia standardy firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności
za działanie tego samochodu ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawnymi. Pamiętaj, że korzystanie z tego produktu z iPhonem może wpłynąć na działanie sieci bezprzewodowej.
** Android AutoTM to zarejestrowany znak towarowy firmy Google Inc.
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Z taka klasa

ZAJEDZIESZ NAPRAWDĘ DALEKO
Ważne nie jest jednak miejsce docelowe, a sama podróż. A jeśli
podróżujesz Fiatem 500 Collezione, efekt będzie niezapomniany.

SILNIKI
1.2 69 KM MT
Start&Stop Eco Pack (B*)

1.2 69 KM MTA
Start&Stop (B*)

• Zużycie paliwa (l/100 km)
Cykl miejski: 6,5
Cykl pozamiejski: 4,7
Cykl mieszany: 5,3
• Emisja CO2 (g/km): 122 -123

• Zużycie paliwa (l/100 km)
Cykl miejski: 5,9
Cykl pozamiejski: 4,7 - 5,0
Cykl mieszany: 5,2 - 5,4
• Emisja CO2 (g/km): 121 -126

* Szczegółowe informacje na stronie 15.
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Skonfiguruj

GO NA SWÓJ SPOSÓB

Fiat 500 Collezione nie przemknie niezauważony: szeroki wybór kolorów
i dodatków sprawią, że zarówno wersja hatchback, jak i kabriolet będą
wyjątkowe. Idealnie pasując do Ciebie.

500 - 500C KOLORY KAROSERII

Wersja dwukolorowa Brunello

WNĘTRZE

Szary Carrara

SPECJALNE SIEDZENIA Z CZARNEJ TKANINY
Z PIONOWYMI PASKAMI. CZĘŚĆ GÓRNA ZE SKÓRY
EKOLOGICZNEJ Z WYHAFTOWANYM LOGO „500”.

DYWANIKI
PODŁOGOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
• Chromowana listwa na masce silnika
• Stały szklany dach w przypadku wersji hatchback
• Szary miękki dach w przypadku wersji kabriolet
• Logo „Collezione” na pokrywie bagażnika
• 16-calowe felgi aluminiowe
z wykończeniem miedzianym
• Linia wokół nadwozia w kolorze miedzianym
• Światła przeciwmgielne

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ
• Kolorowy 7" wyświetlacz TFT
• Klimatyzacja automatyczna
• Otwierany szklany dach (wyłącznie w przypadku
wersji hatchback)
• Automatyczna skrzynia biegów Dualogic™
• Łopatki do zmiany biegów (wyłącznie w wersji ze skrzynią
biegów Dualogic™)
• Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
• System podgrzewania lusterek
• Nakładki progowe
• Schowki na oparciach siedzeń
• Zestaw dla palących
• Koło zapasowe
• Przyciemniane szyby
• Światła ksenonowe

ELEMENTY WEWNĘTRZNE
• Kanapa tylna dzielona w proporcji 50/50
• Specjalne siedzenia z czarnej tkaniny
z pionowymi paskami
• Część górna z czarnej skóry ekologicznej
z wyhaftowanym logo „500”.
• Dywaniki podłogowe z wyszywanym logo „Collezione”
• Czujnik deszczu i zmierzchu
• Tylne czujniki parkowania
• Specjalna obudowa kluczyka
• Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia
z miedzianym wykończeniem*
• System Uconnect™ 5’’ LIVE
* deska rozdzielcza w kolorze szarym Carrara w wersji dwukolorowej

Bordowy Opera

Szary Cortina

SPECJALNE DYWANIKI
PODŁOGOWE
Z WYSZYWANYM
LOGO „COLLEZIONE”.

KOŁA
Czarny Vesuvio

WERSJA KABRIOLET
(DOSTĘPNA WE WSZYSTKICH ODMIANACH KOLORYSTYCZNYCH)

16-CALOWE FELGI
ALUMINIOWE
Z WYKOŃCZENIEM MIEDZIANYM

AUDIO
• 2 głośniki tylne
• System Beats Audio
• Apple CarPlay / Android Auto™
• System Uconnect™ 7" LIVE
• System Uconnect™ 7" LIVE DAB
• System Uconnect™ 7" DAB NAV
PAKIETY
• Uconnect™ Link
• Uconnect™ Link DAB
• Uconnect™ Link NAV

W specyfikacji (B) uwzględniono wartość CO2 i zużycia paliwa, które określono na podstawie metody pomiaru/korelacji w odniesieniu do cyklu NEDC zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1152-1153.
Wartości CO2 i zużycia paliwa uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami podano, aby umożliwić porównanie danych pojazdu. Wartości homologacyjne CO2 i zużycia paliwa mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych
wartości CO2 i zużycia paliwa, które zależą od wielu powiązanych czynników, na przykład od stylu jazdy, pokonywanych tras, warunków pogodowych i drogowych, stanu, sposobu eksploatacji i wyposażenia
samochodu. Podana wartość CO2 i zużycia paliwa odnosi się do wersji samochodu o najniższych i najwyższych wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie wraz z wprowadzeniem późniejszej konfiguracji w
zależności od wybranego poziomu wyposażenia i/lub rozmiarów opon. Podane wartości CO2 i zużycia paliwa nie są ostateczne i mogą ulec zmianie wskutek wprowadzenia zmian w cyklu produkcyjnym; bardziej
aktualne wartości będą dostępne u wybranego dealera sieci FCA. W każdym wypadku oficjalne wartości CO2 i zużycia paliwa dla samochodu zakupionego przez klienta zostaną przekazane wraz z dokumentacją
pojazdu. Jeśli wartości CO2 i zużycia paliwa mają znaczenie ze względu na kalkulację podatków lub innych należności związanych z samochodem, należy odnosić je do przepisów obowiązujących w danym kraju.

