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TECHNOLOGIA Z MYŚLĄ
O NATURZE

FIAT 500 I FIAT PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

Fiat prezentuje pierwsze modele z napędem hybrydowym – 500 i Panda Hybrid Launch Edition. Napędza je nowy, efektywny silnik 

z technologią „mild hybrid”. Dzięki temu samochody są bardziej przyjazne dla środowiska, bez uszczerbku na komforcie. Seria specjalna 

wyróżnia się lakierem Zielony Dew, ekologicznym wnętrzem z tworzyw po recyklingu, ekskluzywnymi detalami i wyposażeniem.



PRZEŁOM OD ŚRODKA
NOWY SILNIK HYBRYDOWY

Specjalna seria Mild Hybrid Launch Edition jest wyposażona w nowy silnik hybrydowy, wspomagany przez system elektryczny 12 V, który 

ogranicza emisje i zużycie paliwa. Technologia ta zapewnia wsparcie silnika w czasie przyspieszania w postaci dodatkowej mocy, która 

pochodzi z akumulatora litowo-jonowego, ładowanego podczas hamowania i zwalniania bez żadnego zewnętrznego źródła zasilania.

Zużycie paliwa i emisji CO
2
 

(do -30% w porównaniu z 

poprzednimi silnikamie).

Więcej frajdy dzięki funkcji 

E-Assist.

Łatwy w obsłudze akumulator 

sam się doładowuje: funkcje 

E-Coasting i E-Braking.

Nowe modele hybrydowe korzystają 

z ulg dla posiadaczy aut hybrydowych 

zgodnych z lokalnymi przepisami, m.in. 

ulgi podatkowe takie jak obniżona akcyza.

e W porównaniu z silnikiem benzynowym 1.2 69 KM Euro 6d-temp zgodnie z cyklem zatwierdzania NEDC

Zużycie paliwa i emisja CO
2
 zostało określone zgodnie z procedurą testową 

NEDC. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych procedur testowych 

znajdują się na stronie https://www.fiat.pl/certyfikat-wltp

PALIWO
I CO2

 

DANE TECHNICZNE MODELI 
500 I PANDA:

• Liczba cylindrów: 3 

• Pojemność skokowa: 999 cm3 

• Moc maksymalna (CE): 70 KM (51 kW) przy 6000 obr./min 

• Maks. moment obrotowy (CE): 92 Nm przy 3500 obr./min 

• Skrzynia biegów: manualna 

• Liczba biegów: 6 + wsteczny 

500 

Prędkość maks.: 167 km/h 

Przyspieszenie (0 – 100): 13,8 s 

Zużycie paliwa (l/100km): 3,9 

Emisje CO
2
 (g/km): 88

PANDA 

Prędkość maks.: 155 km/h 

Przyspieszenie (0 – 100): 14,7 s 

Zużycie paliwa (l/100km): 4,0 

Emisje CO
2
 (g/km): 89
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MORZE MOŻLIWOŚCI
WNĘTRZE W STYLU SEAQUAL

Wnętrza modeli 500 i Panda Hybrid Launch Edition podkreślają ich korzystny dla środowiska charakter. Specjalna tapicerka z tkaniny 

SEAQUAL® YARN jest wykonana z recyklingowanych tworzyw zebranych z dna morza. Zmniejszając zanieczyszczenie mórz i oceanów, 

modele te przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Specjalna tapicerka z tkaniny 

SEAQUAL® YARN wykonanej z tworzyw 

sztucznych pozyskanych z morza.
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1 Pozyskujemy tworzywo sztuczne 

z Morza Śródziemnego w celu 

uzyskania PET.

3 Tworzymy tkaniny, przeobrażając 

plastik na przędzę poliestrową.

2 Z pomocą rybaków przyczyniamy 

się do zmniejszenia zanieczyszczenia 

wód oceanicznych.

5 Stosujemy ekologiczne barwniki

i wykończenia, co skutkuje 

oszczędnością wody i energii, 

realizując przyjazny dla 

środowiska proces.

4 W procesie tkania SEAQUAL® YARN 

jest mieszany z innymi, ekologicznymi, 

naturalnymi włóknami pochodzącymi 

z recyklingu lub innej formy odzysku 

materiałów.



FIAT 500 HYBRID LAUNCH EDITION

Fiat 500 z napędem hybrydowym został stworzony z myślą o jeździe w mieście. Nasza ikona wyposażona w przyjazny dla środowiska silnik 

zapewnia jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. Napęd hybrydowy i specjalna seria Launch Edition są dostępne zarówno w wersji hatchback i Cabrio.
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Specjalna tapicerka z przędzą  

SEAQUAL® YARN, wykonana 

z plastiku pozyskanego z morza.

Elementy zewnętrzne:
- Emblemat „Launch Edition”

- Emblemat „Hybrid” na pokrywie bagażnika

- Satynowane detale zewnętrzne

- 16-calowe felgi aluminiowe

- Czarny lub szary składany dach (w przypadku wersji kabriolet)

- Szklany dach panoramiczny z roletą przeciwsłoneczną (w przypadku wersji hatchback)

- Światła przeciwmgielne

- Światła do jazdy dziennej LED

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE 500
HYBRID LAUNCH EDITION

Wnętrze:
- Tapicerka z tkaniny SEAQUAL® YARN

-  Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia 

(matowa w przypadku karoserii w kolorze Zielony Dew)

- Specjalny ekran powitalny

-  System Uconnect™ 7’’ zintegrowany z Apple 

CarPlay i kompatybilny z Android Auto™

- Wyświetlacz TFT 7’’

- Ogranicznik prędkości i tempomat

- Klimatyzacja manualna

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości

- Tylna kanapa dzielona w proporcji 50/50

Przepływy energii
Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi TFT 7” 
kierowca może stale monitorować poziom 
naładowania akumulatora i działanie 
elektrycznego wspomagania.

Wykres podróży
Prosty i intuicyjny wykres pokazuje, kiedy 
akumulator zapewnia silnikowi energię, a 
kiedy jest ładowany.

Zielony Dew

5CD – kod 196

Biały Gelato

5CA – kod 268

Niebieski 

Dipinto di Blu

5DT – kod 687

Szary Carrara

5DL – kod 735

Zielony Lattementa

74G – kod 166

Szary Cortina

5JQ – kod 676

Czarny Vesuvio

5CE – kod 876

Niebieski Italia

61Q – kod 425
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FIAT PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ

Panda Hybrid Launch Edition to przyjemność z jazdy połączona z troską o środowisko. Otwórz się na ekologiczny sposób myślenia bez 

żadnych wyrzeczeń.
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CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

Elementy zewnętrzne:
- Emblemat „Hybrid” na pokrywie bagażnika

- Emblemat „Launch Edition”

- 15-calowe felgi strukturalne 

-  Dolne osłony zderzaków i listwy boczne drzwi w kolorze nadwozia, 

obudowy lusterek w kolorze nadwozia

- Relingi dachowe w kolorze czarnym

- Światła do jazdy dziennej LED

- Światła przeciwmgielne

Wnętrze:
- Tapicerka z tkaniny SEAQUAL® YARN

- Deska rozdzielcza w matowym kolorze Zielony Dew

- Klimatyzacja automatyczna

-  System Uconnect™ Mobile z funkcją Bluetooth® 

i obsługą smartfona

Na centralnym wyświetlaczu 

w zestawie wskaźników wyświetlane 

są wskazania dotyczące działania 

silnika w systemie „mild hybrid”:

•  Oszczędność energii

•   Poziom naładowania akumulatora

•  Zalecenie zmiany biegu na luz

Specjalna tapicerka z tkaniny 

SEAQUAL® YARN, wykonana z 

plastiku pozyskanego z morza.

Zielony Dew

5CD – kod 338

Biały Gelato

5CH – kod 296

Szary Colosseo

10N – kod 581

Czarny Cinema

5CJ – kod 601

Szary Moda

5CG – kod 785

Niebieski Giotto

5CF – kod 789 14-15
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