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* 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. * W specyfikacji (C) uwzględniono wartość CO2 i zużycia paliwa, które określono na podstawie nowej procedury testowej WLTP zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/1347. 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.

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 wyłącznie charakter orientacyjny obowiązujący w okresie jej publikacji (09/2018). Niektóre z elementów wyposażenia opisanych i/lub zamieszczonych na fotografiach w niniejszej broszurze są opcjonalne. Kompletne informacje można uzyskać w cenniku.
Z przyczyn natury technicznej lub handlowej firma FCA może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w modelach opisanych w niniejszej broszurze. Fiat Marketing 04.2.0000.08 - S - 09/2018 - Wydrukowano we Włoszech - DRUK TYPOGRAFICZNY - Wydrukowano na papierze bezchlorowym.

W SWYM ŻYCIU DOKONAŁEM
DWÓCH DOBRYCH WYBORÓW

Jeden z
a drugi mam

nich mówi do mnie „Tato”,
przyjemność prowadzić.

BYCIE OJCEM NIE OZNACZA REZYGNOWANIA ZE STYLU I CHARAKTERU W ZAMIAN ZA KOMFORT I PRZESTRONNOŚĆ.
WYSTARCZY WYBRAĆ NOWEGO FIATA 500L S-DESIGN I BYĆ SZCZĘŚLIWYM TATĄ, BOWIEM SAMOCHÓD TEN POZWOLI CI ZASPOKOIĆ PRAGNIENIE SWOBODY
Z CHĘCIĄ SPĘDZANIA CZASU ZE SWOJĄ RODZINĄ. W TYM PRZYPADKU RUTYNA ZMIENIA SIĘ W COŚ SPECJALNEGO I MAGICZNEGO, CO WARTO PRZEŻYWAĆ RAZEM.

Elementy
zewnętrzne

• DETALE W CIEMNYM KOLORZE MYRON
• SPECJALNY MATOWY LAKIER W KOLORZE

Uroku MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

Zamiłowanie do pięknych rzeczy to coś, co można przekazywać z pokolenia na pokolenie.
To dlatego styl 500L S-DESIGN podbija serca całej rodziny dzięki takim detalom, jak nowe
17-calowe, dwukolorowe felgi aluminiowe (błyszcząca czerń i ciemny kolor Myron), specjalne
zderzaki, wykończenia w ciemnym kolorze Myron, przyciemniane szyby i światła przeciwmgielne.

Wnętrze

• CIEMNA DESKA ROZDZIELCZA Z EFEKTOWNĄ TEKSTURĄ
• CZARNE PANELE DRZWIOWE ZE SPECJALNEGO
MATERIAŁU TECHNOPRENE
• SIEDZENIA Z CZĘŚCIĄ ŚRODKOWĄ Z CZARNEGO,
SPECJALNEGO MATERIAŁU TECHNOPRENE I BOKAMI
Z CZARNYM WYKOŃCZENIEM SCUBA ORAZ
MIEDZIANYMI PRZESZYCIAMI

• MIEDZIANE LOGO 500 NA SIEDZENIACH
PRZEDNICH I DESCE ROZDZIELCZEJ

• SYSTEM UCONNECT™ 7” HD LIVE

Z EKRANEM DOTYKOWYM
• SYSTEM UCONNECT™ LINK:
INTEGRACJA Z APPLE CARPLAY /
KOMPATYBILNOŚĆ Z ANDROID AUTO™

BRĄZOWYM DONATELLO I BŁYSZCZĄCY

•

Kolory

CZARNY DACH (opcja)
1 7-CALOWE, DWUKOLOROWE FELGI ALUMINIOWE:
BŁYSZCZĄCA CZERŃ I CIEMNY KOLOR MYRON

Wyposażenie

• ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
• PRZYCIEMNIANE SZYBY

Silnik

• 1.4 MPI

Doskonałe wrażenie wywiera również technologia: system Uconnect™ 7“HD LIVE z ekranem
dotykowym jest zintegrowany z Apple CarPlay i kompatybilny z Android Auto™.

CZARNY CINEMA
Wersja jednokolorowa

MATOWY BRĄZOWY DONATELLO - NOWOŚĆ
Wersja dwukolorowa z czarnym błyszczącym dachem

BRĄZOWY DONATELLO**
Wersja dwukolorowa z czarnym błyszczącym dachem

SZARY MODA**
Wersja dwukolorowa z czarnym błyszczącym dachem

ZIELONY TOSCANA**
Wersja dwukolorowa z czarnym błyszczącym dachem

Siedzenia z czarnego materiału Technoprene

95 KM MT (B*)

Jego wnętrze wita Cię takimi detalami jak: czarna deska rozdzielcza z efektowną teksturą,
czarne panele drzwiowe z materiału Technoprene, siedzenia z czarnymi częściami środkowymi
z tkaniny Technoprene i bokami z wykończeniem Scuba oraz miedzianymi przeszyciami.

BIAŁY GELATO**
Wersja dwukolorowa z czarnym błyszczącym dachem

Zużycie paliwa (l/100 km)
cykl miejski 8,2
cykl pozamiejski 6,2
cykl mieszany 7,0
Emisja CO 2 (g/km) 159
Norma emisji Euro 6D Temp
* Ze szczegółami można się zapoznać na stronie 8

17-calowe, dwukolorowe felgi
aluminiowe: błyszcząca czerń
i ciemny kolor Myron

17-calowe felgi
aluminiowe w kolorze
czarnym matowym (opcja)

** dostępny również w wersji jednokolorowej

