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Wszystkie samochody osobowe marki Fiat (z wyłączeniem Sedici) sprzedane od 1.01.2012 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 24h, ważną na terenie całej Europy. Podane informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia
kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu 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. Fiat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie zmian w modelach
opisanych w niniejszym cenniku z powodów natury technicznej lub handlowej. Szczegóły w salonie sprzedaży.
Cennik zawiera ceny detaliczne w złotych z VAT. Ceny zawierają podatek akcyzowy. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta,
zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych modeli może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków
i wymogów prawnych. Dane w niniejszym cenniku mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

SILNIK BENZYNOWY 500 500C

1.2 8v 69 KM 68 600 77 600
73 800 86 800

SILNIK BENZYNOWY
DANE TECHNICZNE

SILNIK 1.2 8v

RIVA

Moc maks.: KM-CEE (kW-CEE) przy obr./min 69 (51) / 5500

Maks. moment obrotowy: Nm przy obr./min 10,4 (102) / 3000

Norma ekologiczna Euro 6

NAPĘD przedni

Skrzynia biegów: ilość biegów 5 + wsteczny

WYMIARY

Rozstaw osi (mm) 2300

Rozstaw kół (mm) przód 1413    tył 1407

Długość / Szerokość / Wysokość (m) 3571  / 1627  /  1488

Poj. bagażnika (l) rozłożone / złożone tylne oparcie 185/520   (182/520 dla wersji 500C)

OSIĄGI

Prędkość maks. (km/h) 160

Przyspieszenie. (sek.): 0 ÷ 100 km/h 12,9 (13,0*)

ZUŻYCIE PALIWA (l/100km)

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 4,9 / 4,8*

Zużycie paliwa w cyklu miejskim 6,2 / 6,0*

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim 4,2 / 4,1*

Emisja CO2 (g/km) 115 / 111*

* wersja z automatyczną skrzynią Dualogic



NADWOZIE I STYL NR OPCJI RIVA
Pakiet Chromo (chromowane listwy pod linią okien bocznych,chromowana końcówka rury wydechowej, wewnętrzne klamki
drzwi chromowane,chromowane listwy na zderzakach przednim i tylnym, chromowane wstawki w gałce skrzyni zmiany biegów) 4MQ ¢

Zderzaki w kolorze nadwozia 876 ¢

Dach szklany panoramiczny stały z roletą przeciwsłoneczną - dla 500 RIVA 59E ¢

Dach materiałowy elektrycznie otwierany - 500C RIVA ¢

Dach lakierowany na czarno - dla 500 RIVA 4GS ¢

Lakier metalizowany specjalny - Niebieski Sera 58B ¢

Listwa chromowana na masce samochodu 4BJ ¢

Tapicerka skórzana FRAU 211 ¢

BEZPIECZEŃSTWO
ABS + EBD 009 ¢

BAS - Brake Assist System 052 ¢

ESC (elektroniczna stabilizacja toru jazdy - zawiera systemy jak ASR, MSR, HBA, Hill Holder) 392 ¢

ESS - (Emergency Stop Signalling) - system sygnalizacji awaryjnego hamowania 094 ¢

Czujnik zapięcia pasów 189 ¢

Poduszka powietrzna kierowcy 500 ¢

Poduszka powietrzna pasażera z opcją dezaktywacji poprzez system My Car 502 ¢

Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy 150 ¢

Poduszki powietrzne przednie boczne 505 ¢

Kurtyny powietrzne 614 ¢

System przeciwpożarowy FPS (układ zapobiegający wystąpieniu pożaru w następstwie kolizji) 4G5 ¢

TPMS - czujniki ciśnienia powietrza w oponach 5YB ¢

KOMFORT/FUNKCJONALNOŚĆ
Centralny zamek i elektrycznie otwierane szyby przednie 428 ¢

Fotel pasażera z mechaniczną pamięcią ustawienia 4GQ ¢

Gniazdko zasilające 12V na tunelu środkowym 823 ¢

GSI - Gear Shift Indicator - wskaźnik zmiany biegów ¢

Immobiliser FIAT Code 015 ¢

Kierownica z regulacją wysokości 011 ¢

Kierownica skórzana z wykończeniem mahoniowym 5KW ¢

Komputer pokładowy z systemem My Car 459 ¢

Korek wlewu paliwa otwierany kluczykiem 352 ¢

Pakiet dla palących (zapalniczka + popielniczka) 665 ¢

Reflektory dodatkowe do jazdy dziennej (DRL) 692 ¢

Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home 096 ¢

Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku 008 ¢

Tylna kanapa z dzielonym oparciem 50/50 (zawiera zagłówki tylne z regulacją wysokości) 195 ¢

Uchwyty Isofix trzypunktowe na tylnej kanapie 631 ¢

Wspomaganie elektryczne kierownicy Dual Drive z funkcją CITY / ECO 112 ¢

Wyświetlacz 7-calowy TFT - elektroniczny wyświetlacz zegarów i komputera pokładowego 4GF ¢

Zagłówki przednie z regulacją wysokości ¢

Czujniki parkowania tylne - dla 500C RIVA ¢

Czujniki parkowania tylne - dla 500 RIVA 508 1 100 zł

Kierownica pokryta skórą ze sterowaniem radia Uconnect 318 ¢

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z filtrem przeciwpyłkowym 140 ¢

Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane w kolorze nadwozia 041 ¢

Lusterka boczne w obudowie chromowanej 4RR ¢

Lusterko wewnętrzne wsteczne elektrochromatyczne 410 ¢

Łopatki zmiany biegów przy kierownicy (łączy się z opcją 407) 5BH 350 zł

Reflektory bi-ksenonowe 230 ¢

Skrzynia biegów półautomatyczna Dualogic Selespeed 407 4 400 zł

Szyby tylne przyciemniane 070 550 zł

Światła przeciwmgielne 097 ¢

Wind Stop - osłona przeciwwietrzna - dla 500C RIVA 925 700 zł

FELGI I OPONY
Felgi ze stopów lekkich 16" ¢

Zestaw naprawczy koła Fix&Go 499 ¢

AUDIO
Radio Uconnect DAB NAV z 7-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portami USB i AUX i Bluetooth 7QC ¢

System Hi-Fi Beat by DRE 4YG ¢

¢ wyposażenie standardowe – niedostępne Podane ceny są cenami wyposażenia opcjonalnego

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 odpady
w rozumieniu przepisów o odpadach, tak aby zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. FCA Poland S.A. zapewnia zgodność swych 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 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 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. Data aktualizacji 03.07.2017.     
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WYBRANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA


