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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 poszcze-
gólnych 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.

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.



Prawdziwe legendy nie starzeją się nigdy. Fiat 500 to ikona włoskiego 
designu, która już od ponad 60 lat unowocześnia swoją sylwetkę, 
jednocześnie pozostając wierny swojemu oryginalnemu stylowi. 
Odkąd po raz pierwszy wyruszył w drogę, Fiat 500 zawsze przyciągał 
wszystkie spojrzenia, a teraz ma jeszcze odważniejszy i bardziej 
urzekający charakter. Poznaj nowe, niezwykłe wersje, którym nie 
zdołasz się oprzeć.

ZAWSZE WIĘCEJ
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Podstawowe elementy wyposażenia:  
• nowy ekskluzywny kolor biały Stella z chromowanymi detalami • integracja z Uconnect™ Radio HD Live CarPlay oraz kompatybilność z Android Auto™.

Standardowe wyposażenie dodatkowe do wersji Lounge: • dach panoramiczny • felgi aluminiowe 16” • 7-calowy wyświetlacz TFT • światła przeciwmgielne.

Podstawowe elementy wyposażenia: • nowy ekskluzywny kolor zielony Portofino z satynowanymi detalami • integracja z Uconnect™ Radio HD Live CarPlay oraz kompatybilność z Android Auto™.
Standardowe wyposażenie dodatkowe do wersji Sport: • dach panoramiczny • felgi aluminiowe 16” • 7-calowy wyświetlacz TFT • światła przeciwmgielne.

Klasa, prestiż, elegancja i urok. Dzięki jego ekskluzywnemu 
stylowi wyróżnisz się i skupisz na sobie wszystkie spojrzenia. 
Fiat prezentuje nową gwiazdę: to Ty.

NOWA WERSJA STAR
Dopracowany w każdym szczególe. Nowa wersja Rockstar uwodzi 
swoim odważnym charakterem, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie 
widziałeś.

NOWA WERSJA ROCKSTAR
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* Chromowane obudowy lusterek widoczne na zdjęciu są dostępne na zamówienie (opcja 4RR)
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SPORT
Wersja Sport przyciągnie uwagę każdego. Eksluzywny kolor Niebieski 
Italia, idealnie podkreśla jej sportowy charakter.

Elegancka i atrakcyjna wersja Lounge uwodzi swoją nowoczesnością 
i wyrafinowanymi detalami.

LOUNGE

Podstawowe elementy wyposażenia:

• integracja z Uconnect™ 7” Radio HD Live CarPlay oraz kompatybilność z Android Auto™.

Standardowe wyposażenie dodatkowe do wersji Pop: • Polieliptyczne światła przednie • felgi aluminiowe 15” • obudowy lusterek w kolorze nadwozia • tempomat 

• klimatyzacja manualna.

Podstawowe elementy wyposażenia:• integracja z Uconnect™ 7” Radio HD Live CarPlay oraz kompatybilność z Android Auto™.
Standardowe wyposażenie dodatkowe do wersji Pop: • polieliptyczne światła przednie • sportowy przód oraz tylny zderzak • detale satynowane grafitowe 

• felgi aluminiowe 15” • tempomat • klimatyzacja manualna • lampy przeciwmgielne.

* Felgi aluminiowe 16” widoczne na zdjęciu są dostępne na zamówienie. * Felgi aluminiowe 16” widoczne na zdjęciu są dostępne na zamówienie.



Podstawowe elementy wyposażenia:
• 7 poduszek powietrznych • światła do jazdy dziennej LED • stylizowane kołpaki 15” (opcja) • chromowane klamki drzwi • kierownica z regulacją wysokości 

• system Uconnect™ z USB oraz elementami sterowania na kierownicy • ogranicznik prędkości.

POP
Wersja, która wprowadza do świata modelu 500. Pop to samochód o 
swobodnym stylu, idealnie pasujący do codziennego życia.

* Stylizowane kołpaki 15” widoczne na zdjęciu są dostępne na zamówienie.

LOUNGE SPORT

STAR ROCKSTAR

WERSJE FIATA 500
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POPPOP



Nikt tak jak Fiat 500 nie jest

System Uconnect ™ HD LIVE z ekranem dotykowym w formie tabletu i wyświetlaczem HD to najnowocześniejszy 
system informacji i rozrywki: bogata gama funkcji obejmuje między innymi oferowane w standardzie usługi Uconnect™ 
LIVE, z systemem głośnomówiącym, technologią Bluetooth® i funkcją rozpoznawania głosu. Ponadto, poza standardowym 
radiem FM/AM, system posiada port USB, do którego może podłączyć własne urządzenia multimedialne. Do dyspozycji jest 
także funkcja strumieniowego odtwarzania muzyki z kompatybilnego smartfona poprzez Bluetooth®, co dodatkowo zwiększa 
możliwości związane ze słuchaniem ulubionej muzyki. Co więcej, system Uconnect™ 7” HD LIVE może mieć wbudowany tuner 
radia cyfrowego (DAB) i zintegrowany system nawigacji TomTom 3D (na zamówienie). System Uconnect™ jest teraz dostępny 
z funkcją Apple CarPlay, która pozwala na bezpieczne i intuicyjne korzystanie z własnego iPhone’a podczas prowadzenia samochodu. 
Teraz możesz nawiązywać połączenia, odtwarzać swoją muzykę, wysyłać i odbierać wiadomości, a także uzyskiwać zoptymalizowane 
wskazówki dotyczące ruchu drogowego, cały czas pozostając skupionym na sytuacji na drodze. Android Auto™ udzieli Ci niezbędnych 
informacji wyświetlanych na prostych ekranach, które pojawiają się tylko w razie potrzeby. Funkcja ta pozwala na dostęp do Google 
Maps, z nawigacją głosową, informacjami o ruchu w czasie rzeczywistym i wskazaniami pasów ruchu, a także do Google Play Music i 
wielu innych serwisów muzycznych. Możesz wykonywać i nawiązywać połączenia oraz wysyłać wiadomości, cały czas trzymając ręce 
na kierownicy i patrząc na drogę.

FANEM NOWINEK

Aby korzystać z Android Auto™**, podłącz swój kompatybilny smartfon 
do właściwego portu USB w samochodzie.
Aby korzystać z aplikacji Android Auto™ na ekranie swojego telefonu, 
będziesz potrzebował telefonu z systemem Android w wersji 5.0 (Lollipop) 
lub wyższej oraz aplikacji Android Auto.

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 Auto, Google Play i Google Maps to zarejestrowane znaki towarowe firmy Google Inc.

System dostępny jest w trzech różnych konfiguracjach:
Uconnect™ HD LIVE z tunerem radiowym, elementami sterowania na kierownicy, 

systemem głośnomówiącym Bluetooth® oraz usługami Uconnect™ LIVE 
(Tuneln, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, my: Car i eco: Drive).

UCONNECT™ 5” RADIO LIVE 
Posiada duży, 5-calowy ekran dotykowy, a także elementy sterowania 
systemem na kierownicy, system głośnomówiący Bluetooth® i usługi 

Uconnect™ LIVE (Tuneln, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, 
my:Car i eco:Drive) (w przypadku HD Nav LIVE jako opcji).

UCONNECT™ RADIO
Intuicyjny system audio, który posiada wszystkie niezbędne funkcje: 

odtwarzacz Media Player, wejścia USB i AUX, tuner RDS
oraz elementy sterowanie na kierownicy.

UCONNECT™ 7” HD LIVE 
System Uconnect™ 7” jest wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy 

o wysokiej rozdzielczości z funkcją „smart gesture”, aby mieć 
wszystko w zasięgu ręki. Uconnect™ HD LIVE może być 

opcjonalnie wyposażony w tuner cyfrowego radia DAB 
(Digital Audio Broadcasting), a wersja Uconnect™ 7” HD Nav LIVE 

posiada wbudowaną nawigację TomTom z mapami 3D. Bądź zawsze 
w kontakcie ze światem dzięki nowej funkcji Uconnect™ Link:

Dostępna integracja z Apple CarPlay oraz kompatybilność z Android Auto™.

Dla pasjonatów muzyki przygotowano innowacyjny 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

• Subwoofer 200 mm znajdujący się w bagażniku.
• Całkowita moc audio 440 W 10
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• Całkowita pojemność skokowa: 1242 cm3

• Paliwo: benzyna
• Norma emisji: Euro 6

• Moc maksymalna (EC): 51 kW (69 KM) przy 5500 obr./min
• Maksymalny moment obrotowy (EC): 102 Nm (10,4 kgm) przy 3 000 obr./min

• Prędkość maksymalna (km/h): 160
• Przyspieszenie (s): od 0 do 100 km/h – 12,9

• Zużycie paliwa (l/100 km)
cykl miejski (maks./min.): 6,7/5,9 – cykl pozamiejski (maks./min.): 5,0/4,6

– cykl mieszany (maks./min.): 5,5/5,2
• Emisje CO2 (g/km) (maks./min.): 130/119

• Całkowita pojemność skokowa: 1242 cm3

• Paliwo: benzyna
• Norma emisji: Euro 6

• Moc maksymalna (EC): 51 kW (69 KM) przy 5500 obr./min
• Maksymalny moment obrotowy (EC): 102 Nm (10,4 kgm) przy 3 000 obr./min

• Prędkość maksymalna (km/h): 163
• Przyspieszenie (s): od 0 do 100 km/h – 12,9

• Zużycie paliwa (l/100 km)
cykl miejski (maks./min.): 6,5/6,1 – cykl pozamiejski (maks./min.): 4,7/4,5

– cykl mieszany (maks./min.): 5,3/5,1
• Emisje CO2 (g/km) (maks./min.): 123/116

• Całkowita pojemność skokowa: 875 cm3

• Paliwo: benzyna
• Norma emisji: Euro 6
• System Start&Stop

• Moc maksymalna (EC): 62,5 kW (85 KM) przy 5500 obr./min
• Maksymalny moment obrotowy (EC): 145 Nm (14,8 kgm) przy 1900 obr./min

• Prędkość maksymalna (km/h): 173
• Przyspieszenie (s): od 0 do 100 km/h – 11,0

• Zużycie paliwa (l/100 km)
cykl miejski (maks./min.): 6,4/6,1 – cykl pozamiejski (maks./min.): 4,3/3,9

– cykl mieszany (maks./min.): 5,1/4,7
• Emisje CO2 (g/km) (maks./min.): 116/108

1.2 69 KM (B*) 1.2 69 KM START&STOP ECO PACK (B*)

0.9 TWINAIR TURBO 85 KM (B*)
• Całkowita pojemność skokowa: 1242 cm3

• Paliwo: LPG/benzyna
• Norma emisji: Euro 6

• Moc maksymalna (EC): 51 kW (69 KM) przy 5500 obr./min
• Maksymalny moment obrotowy (EC): 102 Nm (10,4 kgm) przy 3 000 obr./min

• Prędkość maksymalna (km/h): 160
• Przyspieszenie (s): od 0 do 100 km/h – 12,9

• Zużycie paliwa (l/100 km)
cykl miejski 9,2 LPG (7,4 benzyna) – cykl pozamiejski 5,9 LPG (4,5 benzyna)  

– cykl mieszany 7,1 LPG (5,6 benzyna) 
• Emisje CO2 (g/km): 116 LPG (129 benzyna)

 1.2 69 KM EASYPOWER (B*)

* 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) 2017/1152-115 3.
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.
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500 STAR • Nowe siedzenia z tkaniny Metalasse w kolorze jasnego piasku ze skórzanymi elementami Techno • Deska rozdzielcza w kolorze białym 

z perłowym wykończeniem • Skórzana kierownica w kolorze czarnym Techno

NOWA WERSJA STAR

Nowe siedzenia z tkaniny Metalasse w kolorze
jasnego piasku ze skórzanymi elementami Techno

Czarna skóra Frau ze wstawkami w kolorze kości słoniowej.
Wyhaftowane logo 500 w kontrastującym kolorze kości słoniowej.

Deska rozdzielcza w kolorze 
białym z perłowym wykończeniem

Nowe siedzenia z tkaniny Metalasse w kolorze
czarnym ze skórzanymi elementami Techno

WYKOŃCZENIE W KOLORZE
KOŚCI SŁONIOWEJ

WYKOŃCZENIE W KOLORZE 
CZARNYM

OPCJE WYKOŃCZENIA SKÓRZANEGO

Matowa deska rozdzielcza
w kolorze burgundowym.
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OPCJE WYKOŃCZENIA SKÓRZANEGO

500 ROCKSTAR • Nowe, prążkowane siedzenia z tkaniny Technoprene w kolorze czarnym, ze skórzanymi detalami Techno • Matowa deska rozdzielcza w kolorze zielonym 

• Specjalna czarna kierownica obszyta skórą Techno ze wstawkami satynowanymi.

NOWA WERSJA ROCKSTAR

Nowe czarne siedzenia z prążkowanej tkaniny 
Technoprene ze skórzanymi elementami Techno.

Matowa deska rozdzielcza 
w kolorze zielonym.

Nowe czarne siedzenia z prążkowanej tkaniny 
Technoprene ze skórzanymi elementami Techno.

Satynowana grafitowa deska 
rozdzielcza.

Czarna skóra Frau ze wstawkami w kolorze kości słoniowej.
Wyhaftowane logo 500 w kontrastującym kolorze kości słoniowej.
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Tkanina Prince of Wales w kolorze 
czarnym/kość słoniowa z czarnymi 

bokami i wypustkami w kolorze 
kości słoniowej. Zagłówek i górna 

część oparcia w standardzie 
wykończone tkaniną/ze skóry 
ekologicznej jako opcja (pakiet 

Lounge 05F). Wyhaftowane logo 500 
w kontrastującym kolorze czarnym.

Tkanina Prince of Wales w kolorze 
czarnym/kość słoniowa z czarnymi 

bokami i wypustkami w kolorze kości 
słoniowej. Zagłówek i górna część 
oparcia w standardzie wykończone 

tkaniną. Wyhaftowane logo 500
w kontrastującym kolorze

kości słoniowej.

Tkanina Chevron w dwóch odcieniach 
koloru ciemnoszarego (siedzisko 
i oparcie), boki i zagłówki z szarej 

tkaniny. Tłoczone kolorem
szarym logo 500.

Czarna tkanina z szarym wzorem 
Tribal Tatoo i białymi wypustkami 

oraz wyhaftowanym logo 500.

Czarna skóra Frau ze wstawkami 
skórzanymi w kolorze kości 

słoniowej. Wyhaftowane logo 500
w kontrastującym kolorze

kości słoniowej.

Czarna skóra Frau ze wstawkami 
skórzanymi w kolorze kości 

słoniowej. Wyhaftowane logo 500
w kontrastującym kolorze

kości słoniowej.

Nowe czarne siedzenia 
z prążkowanej tkaniny 

Technoprene ze skórzanymi 
elementami Techno i wstawkami 

w kolorze tytanowym.
Wyhaftowane logo 500 
w kolorze tytanowym.

Nowe czarne siedzenia 
z prążkowanej tkaniny 

Technoprene ze skórzanymi 
elementami Techno 

i niebieskimi wstawkami. 
Wyhaftowane logo 500 
w kolorze niebieskim.

Nowe siedzenia z tkaniny 
Metalasse w kolorze jasnego 

piasku ze skórzanymi 
elementami Techno. 

Wyhaftowane logo 500 
w kolorze burgundowym.

Nowe siedzenia z tkaniny 
Metalasse w kolorze czarnym 

ze skórzanymi
elementami Techno.

Wyhaftowane logo 500 
w kolorze burgundowym.

ROCKSTAR POPSTAR SPORT LOUNGE

Usiądź wygodnie w komfortowym wnętrzu Fiata 500 i dopasuj jego wygląd 
do siebie. Szeroki wybór modnych tapicerek wraz z oryginalnymi detalami 
trafią w gusta każdego.

FIAT 500 INSPIRUJE SIĘ MODĄ

Nowe siedzenia z tkaniny Nowe czarne siedzenia Tkanina Prince of Wales w kolorze Tkanina Prince of Wales w kolorze Nowe siedzenia z tkaniny Nowe czarne siedzenia 



Obręcze kół to element, który podkreśla charakter samochodu i nadaje mu 
perfekcyjny wygląd. Wybierz felgi idealne dla siebie.

PIĘKNO NIE JEST DODATKIEM

SZARE KOŁPAKI 14” 
(POP)

FELGI STALOWE STRUKTURALNE 15”
z kołpakami (opcja POP)

FELGI ALUMINIOWE 15”
srebrne, błyszczące

(LOUNGE, opcja STAR)

FELGI ALUMINIOWE 15”
satynowane, grafitowe 

(opcja SPORT, ROCKSTAR)

FELGI ALUMINIOWE 15”
srebrne, błyszczące 

(opcja LOUNGE)

FELGI ALUMINIOWE 15”
srebrne, błyszczące 

(SPORT)

FELGI ALUMINIOWE 16”
czarne, lakierowane, matowe 

z diamentowym szlifem (opcja ROCKSTAR)

FELGI ALUMINIOWE 16”
 z diamentowym szlifem 

(ROCKSTAR)

FELGI ALUMINIOWE 16”
białe, lakierowane z diamentowym 

szlifem (opcja STAR)

FELGI ALUMINIOWE 16”
czarne, lakierowane z diamentowym 

szlifem (opcja STAR)

  FELGI ALUMINIOWE 16”
srebrne, błyszczące

(STAR)

FELGI ALUMINIOWE 16”

20
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KOLORY NADWOZIA 
PASTELOWE

KOLORY NADWOZIA
METALIZOWANE

KOLORY DACHU 
SKŁADANEGO

227 
BIAŁY GHIACCIO

PERŁOWY

268 
BIAŁY GELATO

166 
ZIELONY LATTEMENTA

111 
CZERWONY PASSIONE 

552 
CZERWONY CORALLO

735 
SZARY CARRARA

866  
BORDOWY OPERA

687 
NIEBIESKI DIPINTO DI BLU

695 
SZARY POMPEI 

876 
CZARNY VESUVIO

372 
SZARY COLOSSEO

425  
NIEBIESKI ITALIA

494 - DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI STAR
BIAŁY STELLA

421- DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI ROCKSTAR
ZIELONY PORTOFINO 

149 - DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SPORT
ZIELONY ALPI

MATOWY

CZERWONY DACH MIĘKKI CZARNY DACH MIĘKKI BEŻOWY DACH MIĘKKISZARY DACH MIĘKKI
22
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