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Poziomy wyposażenia oraz opcje poszczególnych modeli mogą być różne w zależności od specyficznych wymogów rynkowych lub prawnych. Niektóre z elementów wyposażenia opisanych i/lub zamieszczonych 
na fotografiach 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. Fiat Marketing 04.2.4017.08 - S - 01/2021 - Wydrukowano we Włoszech - SO - Wydrukowano na papierze bezchlorowym.

www.fiat.pl

FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce jest bankiem specjalizującym się w finansowaniu zakupu samochodów. Nieważne, czy jesteś Klientem indywidualnym, przedstawicielem wolnych zawodów czy prowadzisz dużą firmę, FCA Bank oferuje Ci najlepsze 
i najbardziej elastyczne rozwiązania finansowe, które ułatwią Ci przyszły zakup Fiata 500. Ponadto, FCA Bank udostępnia swoim Klientom bogatą gamę usług ubezpieczeniowych - w ramach jednej raty kredytu możesz skorzystać atrakcyjnej oferty 
ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt lub GAP, których szeroki zakres zabezpieczy zarówno Ciebie jak i Twoich bliskich oraz ubezpieczenie komunikacyjne lub usługi MOPAR. FCA Bank oferuje szereg elastycznych promocji kredytowych, z pośród których 
z pewnością znajdziesz rozwiązanie najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb: kredyty z ratami miesięcznymi, rocznymi lub najnowsza oferta kredytu Niska Rata. Produkt ten, dzięki zastosowaniu raty balonowej, skierowany jest głównie do Klientów ceniących 
sobie niskie miesięczne obciążenie finansowe oraz zdecydowanych na częstą wymianę samochodu na nowszą wersję lub zakup lepiej wyposażonego auta. To rozwiązanie finansowe, umożliwi Ci wymianę samochodu na nowy już po 2 latach, a dzięki racie 
balonowej miesięczne raty kredytu są bardzo niskie i nie obciążą Twojego budżetu. W ostatnim miesiącu kontraktu sam decydujesz w jaki sposób spłacisz kredyt: masz możliwość oddania samochodu do dealera na podstawie umowy gwarantującej odkup 
samochodu, możesz dokonać spłaty raty balonowej lub refinansować ją w kolejnym kredycie. Fiata 500 możesz kupić zupełnie zdalnie – bez wychodzenia z domu! Wszystkie czynności począwszy od wyboru samochodu po jego sfinansowanie odbywają 
się cyfrowo! Ponadto już po uruchomieniu kredytu klienci banku mogą korzystać z Portalu Klienta zawierającego szereg udogodnień. Masz stały dostęp do danych umowy: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku – również bez wychodzenia 
z domu, na komputerze, tablecie lub smartfonie dzięki nowym aplikacjom w sklepie Google lub Play! Poza godzinami pracy Biura Obsługi Klienta, klienci Banku mają możliwość m.in elektronicznego składania wniosków, weryfikacji statusu płatności i zmiany 
danych w umowie oszczędzając czas i pieniądze przeznaczane na papier i opłacenie przesyłek pocztowych. Aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, wejdź na stronę www.fcabank.pl. 

PAKIETY FINANSOWE I USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

FLEET
& BUSINESS

FLEET & BUSINESS

FCA FLEET & BUSINESS to dział, który zajmuje się wszelkimi potrzebami Klientów biznesowych, w tym samozatrudnionych, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Za pośrednictwem naszych partnerów zapewniamy naszym 
Klientom biznesowym dedykowane produkty finansowe w zakresie leasingu, wynajmu lub zakupów oraz dostosowane 
do ich potrzeb usługi posprzedażowe, takie jak plany przeglądów okresowych i przedłużenia gwarancji.

www.fiat.pl/biznes    

ROZWIĄZANIA I USŁUGI POSPRZEDAŻOWE MOPAR® DLA FLOT I KLIENTÓW BIZNESOWYCH

ZAPOZNAJ SIĘ Z DEDYKOWANYMI USŁUGAMI POSPRZEDAŻOWYMI STWORZONYMI, BY WSPIERAĆ CIĘ 
W PROWADZENIU TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
Usługi Mopar® Fleet & Business to doskonałe rozwiązania pozwalające na zoptymalizowanie działalności biznesowej 
i szybsze skorzystanie z usług, by ograniczyć niepotrzebny przestój samochodu. Nasz pakiet usług wiąże się ze szczególnymi 
korzyściami mającymi spełnić potrzeby związane z samochodem, aby każdy z naszych Klientów flotowych i biznesowych nie 
napotykał na trudności, jeśli chodzi o serwisowanie pojazdów i cieszył się zawsze pozytywnymi doświadczeniami podczas 
kontaktów z nami.

Z GÓRY OPŁACONE KONTRAKTY SERWISOWE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB
Zapisz się do jednego z „uszytych na miarę” planów oferowanych w ramach Mopar® Vehicle Protection, aby utrzymywać Twój 
samochód firmowy zawsze w doskonałym stanie.

KONTRAKTY SERWISOWE „PAY-PER-USE”
Nasi klienci podpisują umowę, w którym określone są niższe stawki i z góry ustalone zniżki: usługa opłacana co miesiąc 
obejmująca całą flotę pojazdów. Oferta jest dedykowana większym Klientom flotowym pod nazwą “Program dla Firm”.

Wystarczy jedno kliknięcie, by zadbać o swojego Fiata! Wejdź na my.fiat.com i odkrywaj świat pełen dedykowanych usług: 
bezpieczna obsługa okresowa, przypomnienia i spersonalizowane promocje.

STRONA INTERNETOWA

my Fiat

OBSŁUGA KLIENTA CIAO FIAT

Możesz skontaktować się z Fiatem, dzwoniąc na specjalny numer infolinii 0080034280000* dostępny w całej Europie. 
Jesteśmy do Twojej dyspozycji, gdybyś  potrzebował pomocy drogowej (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu). 
Obsługa Klienta marki Fiat udzieli Ci również informacji na temat naszych modeli, usług i sieci dealerów. Za jej pośrednictwem 
możesz również zarezerwować jazdę próbną wybranym przez Ciebie samochodem. Fiat jest do Twojej dyspozycji, by 
spełnić wszelkie Twoje potrzeby związane z użytkowaniem samochodu lub naszymi usługami posprzedażnymi.

* Pamiętaj, aby sprawdzić koszty połączeń u swojego operatora, jeśli dzwonisz z zagranicy lub z telefonu komórkowego.

Mopar® to marka odniesienia w zakresie usług, obsługi Klienta oraz oryginalnych części zamiennych
i akcesoriów do marek grupy Fiat Chrysler Automobiles.

Zablokuj koszty przyszłych napraw i usług dzięki rozszerzonej gwarancji i planom 
serwisowym Mopar® Vehicle Protection. Odpowiednia mieszanka wiedzy, wartości i wygody.

Leasys Polska Sp. z o.o. (dalej Leasys), spółka zależna od FCA Bank, oferuje usługi leasingu, wynajmu i mobilności dla 
jednoosobowych działalności gospodarczych i przedsiębiorców, a także sprzedaż samochodów używanych online. Leasys to 
wszechstronny operator mobilności, oferujący elastyczne oraz cyfrowe rozwiązania. Dla osób pragnących jeździć Fiatem 500 
i cieszyć się nim, nie myśląc o obowiązkach związanych z posiadaniem samochodu, istnieje możliwość korzystania z jego zalet 
w ramach wielu promocji leasingowych i produktów wynajmu Leasys. Smart Renting jest to jeden z nielicznych programów 
na rynku wynajmu, który cechuje możliwość pierwokupu samochodu po zakończeniu umowy najmu i znajomość wartości odkupu 
samochodu już w momencie podpisywania umowy najmu. Klienci Leasys, którzy korzystają z samochodu głównie w mieście 
i pokonują rocznie niewielką liczbę kilometrów, mają też możliwość skorzystania z programu Leasys Miles, tj. oferty typu 
„pay-per-use” gwarantującej płacenie tylko za rzeczywiste użytkowanie pojazdu. Miesięczny czynsz wynajmu składa się z dwóch 
części: stałej miesięcznej kwoty, znacznie niższej niż w przypadku standardowej raty wynajmu i zmiennej składki zależnej od 
faktycznie przejechanych w ciągu miesiąca kilometrów. Wszystkie podstawowe pakiety programów wynajmu można dowolnie 
konfigurować i uzupełniać o dodatkowe usługi i ubezpieczenia, aby bez obaw cieszyć się Fiatem 500 i jego użytkowaniem. 
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę www.leasys.com. 

Nowy elektryczny Fiat 500 jest wyposażony w pełną gamę usług online (Connected Services), którymi można zarządzać zarówno 
w jego wnętrzu, jak i poza nim, między innymi dzięki nowej aplikacji na smartfony. W aplikacji FIAT będziesz miał możliwość 
zarządzania swoim  nowym elektrycznym Fiatem 500, kiedykolwiek i gdziekolwiek tylko chcesz. Odkryj wszystkie funkcje, pobierz 
aplikację mobilną FIAT i ciesz się z jej posiadania!
Korzystając ze strony internetowej myuconnect.fiat.com, będziesz zawsze otrzymywać aktualne informacje o swoich aktywnych 
usługach Uconnect™, a ponadto masz możliwość zakupienia pakietów opcjonalnych i ich przedłużeń oraz zarządzania nimi. 
Co więcej, Uconnect™ Box przewiduje zestaw dodatkowych usług, specyficznych również dla kont Fleet and Large i daje Ci 
możliwość dostępu do świadczeń ubezpieczeniowych w ramach najnowszych programów polis ubezpieczeń komunikacyjnych 
typu Pay-As-You-Drive oraz Pay-How-You-Drive.
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WITAMY Z POWROTEM   
                W PRZYSZŁOŚCI
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Witamy nowego, elektrycznego
Fiata 500 i zupełnie nowy typ mobilności:
bardziej zaawansowany, technologiczny i przyjazny
środowisku, a przede wszystkim prosty i przyjemny
dla użytkownika – w najdoskonalszym stylu marki Fiat.
On inspiruje ludzi do zmiany, sprawiając, że to, co konieczne, staje się
piękne, i poprawiając nie tylko świat obecny, lecz także ten przyszły.



POZNAJ NOWEGO, W PEŁNI ELEKTRYCZNEGO FIATA 500 
I DOWIEDZ SIĘ, CO PRZYGOTOWUJE DLA CIEBIE PRZYSZŁOŚĆ. 
Hatchback, cabrio oraz 3+1: każda wersja nowego Fiata 500 
jest idealną ekspresją wszechstronności.
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CABRIOHATCHBACK

3+1



W ramach nowej koncepcji wersji „3+1” wprowadzono tzw. „magiczne drzwi”, 
dodatkowe drzwi boczne ułatwiające dostęp do tylnej kanapy. 

Jest to nawiązanie do pierwszej generacji modelu 500 z 1957 roku, w której 
drzwi były otwierane pod wiatr: powrót do korzeni tego modelu to owocny 
dialog przeszłości z przyszłością. Dzięki temu wnętrze nowego Fiata 500 

jest wygodniejsze i dysponuje jeszcze lepszym dostępem z zewnątrz.

ŁATWO JEST  
    OSIĄGNĄĆ KOMFORT

073+1



NOWE SPOJRZENIE  
                       NA JUTRO

Dzięki nowym reflektorom LED, nowy Fiat 500 pozwala spojrzeć 
innymi oczami nie tylko na drogę, lecz także na cały świat.  
Zresztą Fiat 500 robi tak od zawsze. Jego pierwsza generacja 
zapewniła ludziom mobilność i wolność; druga przekształciła 
samochody miejskie w samochody modne; a trzecia ma
jeszcze bardziej ambitny cel: zapewnić wszystkim lepszą 
przyszłość. Również naszej planecie!
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KIERUNKOWSKAZY NICZYM SKRZYDŁA 
Boczne kierunkowskazy LED nawiązują 
do designu Fiata 500 z dawnych lat. 
Dzięki nim możesz poczuć się jak 
w podróży z przeszłości do przyszłości.

ŚWIATŁA LED INFINITY 
Ich górna część przypomina brwi, 
a odnowiony design i technologia 
przyszłości zapewniają jeszcze lepszą 
widoczność podczas jazdy.
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Nowy elektryczny Fiat 500 pozostał wierny swoim korzeniom i kultowemu stylowi.
Jest jednak piękniejszy niż kiedykolwiek wcześniej dzięki nowemu, nieskazitelnemu, 

bardziej wyszukanemu wzornictwu i subtelnym liniom, z logo 500 przesuniętym na przód, 
aby podkreślić niepowtarzalny charakter tego samochodu. Jest szerszy i dłuższy niż 

poprzednie generacje, i jeszcze lepiej prezentuje się na drodze.

DROBNE DETALE  
        TWORZĄ WIELKIE RZECZY
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Styl połączono tu z komfortem, oferując wyjątkowe wrażenia z jazdy. 
Wnętrze, z tak czystym designem, prostymi liniami oraz mniejszą liczbą 

przycisków, zaprojektowano tak, aby zwiększyć jego przestronność dzięki 
wykorzystaniu detali inspirowanych naturą i zrównoważonym rozwojem. 

Ponadto, dzięki nowej konsoli centralnej ze schowkiem oraz półce na
smartfona z bezprzewodową ładowarką, wszystko znajdzie swoje miejsce.

WIĘCEJ PRZESTRZENI  
               DLA ŚWIADOMOŚCI

LOGO IKONY  
Kierownicę – którą przeprojektowano tak, aby przypominała podstawowy styl 

dwuramiennej kierownicy Fiata 500 z 1957 roku – zdobi dedykowane logo.

ZAJMIJ MIEJSCE W PRZYSZŁOŚCI  
Fotele w nowym Fiacie 500 są innowacyjne

i przyjazne środowisku. Wykonano je
z włókna Seaqual®, które zawiera poddane 
recyklingowi tworzywo wyłowione z mórz.



PODŁADUJ  
      SWOJE EMOCJE

SZYBKIE ŁADOWANIE DO 85 KILOWATÓW
W zaledwie 5 minut (czas potrzebny na wypicie kawy) 

zyskujesz 50 km zasięgu: na cały dzień w mieście.

STWORZONY Z MYŚLĄ O MIASTACH
Ciesz się spokojną jazdą dzięki zasięgowi 

do 460 km w mieście i do 320 km 
w cyklu mieszanym (WLTP)*.

*patrz strona 44

EASYWALLBOX
Naładuj samochód w łatwy sposób i bezpośrednio w swoim domu 

za pomocą stacji easyWallbox: moc ładowania do 3 kW  
bez konieczności przeprowadzania instalacji przez technika. 

Jeżeli potrzebujesz więcej mocy, możesz zwiększyć ją do 7 kW poprzez 
zmodernizowanie instalacji domowej w celu naładowania nowego 

Fiata 500 w czasie aż o połowę krótszym. (opcja dodatkowo płatna) 

TRYB SHERPA
Ten inteligentny tryb jazdy umożliwia oszczędzanie

energii poprzez optymalizację ładowania akumulatora, 
działania klimatyzacji, prędkości oraz przyspieszenia samochodu. 
Prowadząc Cię do Twojego celu podroży, zapewnia większy zasięg.

KABEL „MODE 3”
Użyj kabla „Mode 3”, aby naładować swojego nowego

Fiata 500 na publicznej stacji ładowania lub w domu przy
pomocy stacji EasyWallbox. (opcja dodatkowo płatna)

JAZDA PRZY UŻYCIU JEDNEGO PEDAŁU
Podczas jazdy przy użyciu jednego pedału możesz przyspieszać 

i zwalniać, odzyskując w ten sposób energię kinetyczną, 
która pomaga naładować akumulator. 

Nadal jednak będziesz miał możliwość hamowania za pomocą 
pedału hamulca, aby jazda była możliwie jak najłatwiejsza.
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Ochrona planety, swoboda oraz radość z życia to część naszej misji. 
W tym celu nowy Fiat 500 został skonstruowany na zupełnie nowej, 
w 100% elektrycznej platformie, zaprojektowanej z myślą o całej 
kolejnej dekadzie.



Decydujemy się przezwyciężyć wszystkie ograniczenia elektryczne, oferując najwyższy w segmencie zasięg 
i szybkie, łatwe w użyciu sposoby ładowania, które pozwolą Ci cieszyć się zrównoważonym i pięknym stylem życia.
Zaczynając od charakterystycznego brzmienia: tak kreatywny jak włoska dusza.
To więcej niż tylko dźwięk, to prawdziwa muzyka towarzysząca podczas uruchamiania, wyłączania i w ruchu.

CZYSTA 
    PRZYJEMNOŚĆ

W TYM MIEJSCU MASZ MOŻLIWOŚĆ POSŁUCHANIA WSZYSTKICH DŹWIĘKÓW FIATA 500.

TYLKO ELEKTRYCZNY FIAT 500 
MOŻE WYDAWAĆ TAKI DŹWIĘK: 
WYJĄTKOWY JAK ON SAM.

MY DREAM GARAGE. 
WYGLĄDA JAK MARZENIE, ALE TO APLIKACJA.

Kup jeden samochód, a jeździj wieloma 
innymi: My Dream Garage to usługa, która 

umożliwia dostęp do wszystkich modeli 
z Grupy FCA, wybierając je w zależności 

od danej okazji. Zacznij wyobrażać sobie 
przyszłość mobilności: gdy czekasz 

na swojego nowego Fiata 500, pobierz 
aplikację i skonfiguruj swój Garaż Marzeń
z modelami, które chciałbyś wypróbować. 
Marzenia się spełniają, szczególnie jeżeli 

wiążesz swoją przyszłość
z nowym Fiatem 500.

MY E-CHARGE
Wejdź do świata usług, 
aby znaleźć najbliższą 
publiczną stację ładowania 
i uzyskać dostęp do trybów 
ładowania, płatności i ich historii.
Możesz także zdalnie zarządzać 
swoją prywatną stacją 
easyWallbox z domu.

KARTA RFID 
Karta RFID z aplikacją My Easy 
Charge zapewnia dostęp do ponad 
170 000 punktów ładowania,
w 21 krajach Europy.
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NAJLEPSZA TECHNOLOGIA  
      Z MYŚLĄ O LEPSZYM ŻYCIU

Pierwszy miejski samochód zapewniający jazdę wspomaganą na poziomie 2. 
Nowy Fiat 500, niczym Twój zmiennik, jest w stanie przyspieszać, utrzymywać bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego, 

utrzymywać samochód na danym pasie ruchu, rozpoznawać znaki drogowe oraz przypominać o ograniczeniach prędkości.
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Autonomiczny system 
awaryjnego hamowania  

Nowy Fiat 500 zahamuje 
automatycznie, aby uniknąć 
potencjalnej kolizji z innym 

pojazdem, pieszym lub 
rowerzystą.  

Połączenie alarmowe
W sytuacjach awaryjnych 
nowy Fiat 500 pomoże Ci, 

nawiązując połączenie 
i przekazując operatorowi 
lokalizację oraz informacje 

na temat stanu 
samochodu.  

System wykrywania 
zmęczenia kierowcy

Samochód wykryje Twoje 
zmęczenie i zasugeruje 

przerwę na kawę.

System kontroli
pasa ruchu
Unikaj ryzyka 

niezamierzonego 
przekroczenia białych linii.

Zawsze pozostań na 
swoim pasie ruchu.

Aktywny system
utrzymania pasa ruchu

Jedno proste naciśnięcie 
przycisku dzieli Cię od 

pozostania na środku drogi. 
Ten innowacyjny system 
będzie dla Ciebie podążał 

wybraną drogą.

Inteligentny tempomat 
adaptacyjny 

Ustaw prędkość i ciesz się jazdą; 
nowy Fiat 500 utrzyma bezpieczną 

odległość oraz prędkość pod 
kontrolą.

Widok 360°
z lotu ptaka

11 czujników gwarantuje 
widok dookoła samochodu, 

aby wykryć wszelkie 
przeszkody i w razie 
potrzeby ostrzec Cię

o ich bliskości.

System monitorowania 
martwego pola
Dzięki czujnikom 

ultradźwiękowym zostaniesz 
ostrzeżony, gdy coś 

pojawi się z boku lub z tyłu 
samochodu.

Kamera cofania  
Kamera ta pozwoli Ci 

zobaczyć wszystko, co 
znajduje się za samochodem, 

w wysokiej rozdzielczości, 
ułatwiając Ci parkowanie 

lub wykonywanie 
manewru cofania.

System rozpoznawania 
znaków drogowych

i ostrzegania o prędkości   
Nowy Fiat 500 wykrywa 

i rozpoznaje znaki drogowe. 
Gdy włączony jest ogranicznik 

prędkości, można ustawić 
prędkość samochodu do 
aktualnie maksymalnej 
dozwolonej wartości.

Take
a break!



Dzięki doskonałemu wyświetlaczowi 10,25” spełni on wszelkie Twoje potrzeby, 
a ultraszybki Bluetooth® łączy smartfona z samochodem w mniej niż 5 sekund od 
momentu otwarcia drzwi. Rozpoznawanie naturalnej mowy umożliwia interakcję 

z systemem poprzez proste wypowiedzenie „Hej Fiat”; w pełni zintegrowana nawigacja 
wyświetla kierowcy aktualne informacje o ruchu drogowym, fotoradarach, parkingach, 

stacjach ładowania oraz o warunkach pogodowych w miejscu docelowym. Ponadto nowy 
Fiat 500 może być wyposażony w bezprzewodową ładowarkę do smartfonów, dzięki której 
będziesz mógł zawsze być online. Ten system multimedialny najwyższej klasy to standard 

w nowym Fiacie 500 Icon oraz „La Prima”, ale jest też dostępny w wersji 500 Passion.

Bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto™ to najinteligentniejszy, najbezpieczniejszy 
sposób na korzystanie ze smartfona w samochodzie. Możesz otrzymywać wskazówki 
dotyczące kierunku jazdy, wykonywać połączenia, wysyłać i odbierać wiadomości oraz 

słuchać muzyki, audiobooków lub podcastów, pozostając w pełni skupionym na jeździe.

W KONTAKCIE    
      Z TWOIM ŚWIATEM
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ZUPEŁNIE NOWY SYSTEM MULTIMEDIALNY CINERAMA

BEZPRZEWODOWY APPLE CARPLAY ORAZ ANDROID AUTO™



Ten okrągły, w pełni cyfrowy wyświetlacz komputera pokładowego, jest standardem we 
wszystkich wersjach wyposażenia. Nie dość, że przywodzi on na myśl kultowy styl

Fiata 500 z 1957 roku, to jeszcze pomoże Ci utrzymywać wszystkie parametry 
samochodu pod kontrolą. Prędkość, systemy bezpieczeństwa, status ładowania

oraz tryb jazdy – to wszystko dostępne jest w mgnieniu oka.

7” WYŚWIETLACZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
Zupełnie nowy system multimedialny Uconnect™ 5, standard w nowym Fiacie 500 Passion 
i opcja w Fiacie 500 Action, posiada ekran dotykowy o przekątnej 7”. 
Oferuje użytkownikowi takie same wrażenia jak Uconnect™ 10,25”, ale jego wyświetlacz 
jest nieco bardziej kompaktowy. Możesz również słuchać muzyki i podłączać swoje 
urządzenia dzięki cyfrowemu radiu i bezprzewodowym Apple CarPlay oraz Android Auto™.

To funkcja przewidziana w Fiacie 500 Action, która zapewnia 
bezpieczne przechowywanie i kontrolowanie smartfona: dzięki 
dedykowanej aplikacji FIAT Link & Drive, której możesz używać 
do odtwarzania muzyki, radia internetowego, nawigacji i nie tylko. 
Możesz także skorzystać z dostępu do tego wszystkiego, czego 
potrzebujesz, aby monitorować ładowanie samochodu.

SYSTEM MULTIMEDIALNY Z EKRANEM DOTYKOWYM 7”
LINK & DRIVE
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TWÓJ NOWY FIAT 500 W TWOIM SMARTFONIE
Ciesz się najlepszym połączeniem, zarówno w samochodzie, jak i poza nim. Nowa aplikacja Fiat to coś więcej niż 

tylko zwykła aplikacja, jest to bowiem cały ekosystem aplikacji, który wraz z usługami Uconnect™ daje dostęp do wielu 
różnych możliwości i kontrolowania nowego elektrycznego Fiata 500, kiedy tylko chcesz i gdziekolwiek się znajdujesz.

BEZPROBLEMOWA ZDALNA KONTROLA: 
MY REMOTE

Zlokalizuj położenie samochodu bezpośrednio 
ze swojego smartfona. Blokowanie

i odblokowywanie drzwi oraz sprawdzenie 
poziomu naładowania, planowanie klimatyzacji 
i ładowania pojazdu. Integracja z asystentem 

głosowym Alexa.

OSOBISTA POMOC DROGOWA 24/7:   
MY ASSISTANT

ZARZĄDZAJ ŁADOWANIEM:   
MY E-CHARGE

Udostępnianie miejsca docelowego ze 
swojej aplikacji i z samochodu. Wyświetlacz 

pokazuje miejsce docelowe wraz z aktualnymi 
informacjami na temat ruchu drogowego, 

warunków pogodowych, powiadomieniami
o fotoradarach i punktach ładowania.

Twoje mapy są aktualizowane zawsze w 
trybie „Over The Air”, co stanowi naprawdę 

bezproblemowe rozwiązanie.

ZUPEŁNIE NOWA NAWIGACJA ONLINE:   
MY NAVIGATION

Informacje o stanie samochodu
w czasie rzeczywistym.

KONTROLA SAMOCHODU W CZASIE 
RZECZYWISTYM:  

MY CAR

P O B I E R Z  A P L I K A C J Ę  F I AT

NAMIERZANIE SKRADZIONEGO
SAMOCHODU:  

MY ALERT
W przypadku kradzieży pojazdu zostaniesz 
połączony z operatorem, a Twój samochód 

zostanie namierzony, aby pomóc policji
w jego odzyskaniu. 

(opcja dodatkowo płatna)

Połączenia alarmowe wykonywane za pomocą 
przycisku przy lampce nad szybą przednią 
w celu skontaktowania się z dedykowanym 

asystentem lub możliwość wezwania pomocy 
drogowej bezpośrednio za pośrednictwem 

ekranu dotykowego samochodu
albo poprzez aplikację FIAT.

Cała gama usług do zarządzania ładowaniem 
pojazdu elektrycznego. Znajdź najbliższe 

publiczne stacje ładowania i obsługuj 
ładowanie, płatności oraz przeglądaj historię 
ładowań. W domu możesz szybko uzyskać 
dostęp do swojej prywatnej stacji Wallbox,

a dzięki zdalnemu zarządzaniu możesz
w pełni wykorzystać możliwości swojej

stacji Connected Wallbox.

MOBILNY INTERNET:  
MY WI-FI

Podłącz nawet 8 urządzeń i korzystaj
z pomocy asystenta głosowego Amazon 

Alexa w samochodzie.
(opcja dodatkowo płatna)



Nowy, elektryczny Fiat 500 jest dostępny w takiej wersji, jaką zechcesz. Niezależnie od tego, czy jest to Icon, 
Passion czy Action: wystarczy, że wybierzesz wersję wyposażenia, która najbardziej Ci odpowiada. 

RÓŻNE WERSJE
      WSZYSTKIE WYJĄTKOWE
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ICON
ACTION

PASSION



Ciesz się każdym dniem dzięki nowemu Fiatowi 500 Action 
– to najlepszy sposób na rozpoczęcie przygody z jazdą 

samochodem elektrycznym. Odkrywaj wiele opcji 
technologicznych i z zakresu bezpieczeństwa: 

życie jest piękne, a Fiat 500 doskonale o tym wie.

KAŻDY ZASŁUGUJE 
    NA TO, CO NAJLEPSZE

ACTION

TYLKO HATCHBACK 
_Felgi stalowe 15”
_ Reflektory halogenowe + światła 
do jazdy dziennej LED

_Klimatyzacja manualna
_Elektryczny hamulec postojowy
_System Keyless Go
_Wyświetlacz kolorowy TFT 7”
_Uchwyt na smartfona
_Fiat Link & Drive
_ System wykrywania zmęczenia 
kierowcy

_ Autonomiczny system awaryjnego 
hamowania

_System kontroli pasa ruchu
_ System rozpoznawania znaków 
drogowych

_Połączenie alarmowe
_Szybkie ładowanie 50 kW
_Kabel „Mode 2” (3 kW)
_Zasięg 185 km (WLTP)

31



Dzięki nowemu Fiatowi 500 w wersji Passion miejskie życie jest jeszcze 
bardziej satysfakcjonujące. Innowacyjne funkcje Uconnect™, takie jak radio 

z 7-calowym ekranem dotykowym, są teraz wzbogacone o połączenie 
bezprzewodowe z Apple CarPlay i Android Auto™. To wszystko, czego 

potrzeba, by życie w mieście nabrało wigoru.

PRZEDE WSZYSTKIM 
                       PEŁEN LUZ 

PASSION

HATCHBACK • CABRIO • 3+1
Poza elementami wyposażenia 
wersji Action:
_Felgi stalowe stylizowane 15”
_Radio z ekranem dotykowym 7”
_ Bezprzewodowe Apple CarPlay/
Android Auto™

_Usługi Uconnect™
_Radio DAB
_Tempomat
_Szybkie ładowanie 85 kW
_Kabel „Mode 2” (3 kW)
_Zasięg 320 km (WLTP)
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Zrób krok w przyszłość dzięki nowemu Fiatowi 500 – w nową erę mobilności.
Pomyśl o zaawansowanej technologii, systemie multimedialnym z ekranem 10,25”

i nawigacją oraz o stylowym kluczyku z obudową w kształcie kamyka
i unikalnych fotelach inspirowanych słynnym włoskim „Gessato”. 

Wreszcie styl zdołano połączyć ze zrównoważonym rozwojem dzięki nowemu
i ekskluzywnemu wnętrzu, z materiałami z włóknami Seaqual®,

które zawierają poddane recyklingowi tworzywo wyłowione z mórz.

PIĘKNY 
            SEN

ICON 35

HATCHBACK • CABRIO • 3+1 
Poza elementami wyposażenia wersji Passion:
_Felgi aluminiowe 16”
_Chromowane listwy nad linią szyb bocznych 
_Kierownica wielofunkcyjna soft-touch
_Wszystkie szyby sterowane elektrycznie
_Passive Entry + kluczyk w kształcie kamyka
_Klimatyzacja automatyczna 
_Radio 10,25’’ z nawigacją
_Czujnik deszczu
_Szybkie ładowanie 85 kW 
_Kabel „Mode 2” (3 kW)
_Zasięg 320 km (WLTP)



Edycja premierowa nowego Fiata 500 – „La Prima” – 
jest dowodem na to, że przyszłość wreszcie nadeszła. 

Z wyrafinowanym wzornictwem zainspirowanym 
naturą i jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej 

skomunikowana ze światem, jest to cudowna 
mieszanka ekskluzywności i innowacji. 
Piękno naprawdę może zmieniać świat.

PEŁNA 
     OTWARTOŚĆ

_Felgi aluminiowe 17”
_Przednie reflektory LED
_Chromowane listwy boczne
_Dedykowane emblematy
_  Dach składany z monogramem (cabrio)/
Stały dach panoramiczny (HB)

_Fotele z monogramem Fiat
_ Dzielone oparcie tylnej kanapy 
w stosunku 50/50

_ Podłokietnik przedni z konsolą centralną 
z zamykanym schowkirm

_Przednie i tylne dywaniki podłogowe 
_ Fiat Co-Driver (jazda wspomagana na 
poziomie 2)

_Radio 10,25” z nawigacją
_Klimatyzacja automatyczna
_Ładowarka bezprzewodowa
_ Widok 360° z lotu ptaka oraz 
kamera cofania

_System monitorowania martwego pola 
_Szybkie ładowanie 85 kW 
_Zasięg 320 km (WLTP)
_Drugie boczne drzwi (tylko wersja 3+1)

LA PRIMA

                   OPENING EDITION 
HATCHBACK • CABRIO • 3+1
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BIAŁY ICE

NIEBIESKI GLACIER

SZARY EARTH

NIEBIESKI CELESTIAL SZARY CLOUDZIELONY OCEAN

ZŁOTY ROSE

CZARNY ONYX

SZARY MINERAL

KOLORY

DACH MATERIAŁOWY

Dach materiałowy w kolorze szarym

Dach materiałowy w kolorze czarnymDach materiałowy w kolorze niebieskim

Dach materiałowy z monogramem Fiat

FELGI STALOWE 15”
Standard w wersji ACTION

DWUKOLOROWE FELGI
STALOWE STYLIZOWANE 15”

Standard w wersji PASSION

POLEROWANE FELGI
ALUMINIOWE 16”

Standard w wersji ICON
Opcja w wersji ACTION

oraz PASSION

FELGI ALUMINIOWE 17” 
Diamentowy szlif

Standard w wersji LA PRIMA
Opcja w wersji ICON

JAKI KOLOR     
        MA PRZYSZŁOŚĆ?

39



PRAWDZIWE SHOW ZACZYNA SIĘ     
          W ŚRODKU

ICON

ICON

LA PRIMA

ACTION
Deska rozdzielcza w kolorze czarnym

PASSION
Deska rozdzielcza w kolorze czarnym

PASSION
Deska rozdzielcza w kolorze białym

Czarno-szara tapicerka materiałowa „Striped Chevron” z włóknami Seaqual®

Czarno-szara tapicerka materiałowa „Striped Chevron” z włóknami Seaqual®

Niebieska tapicerka materiałowa „Striped Chevron” z włóknami Seaqual®

Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia

Deska rozdzielcza „Technowood”
(Opcja w przypadku tapicerki „Gessatino” w kolorze jasnoszaro-niebieskim i czarno-szarym)

Obszywana deska rozdzielcza

Jasnoszaro-niebieska tapicerka materiałowa „Gessatino”
z włóknami Seaqual®

Fotele z monogramem „Fiat” 41

Czarno-szara tapicerka materiałowa „Gessatino”
z włóknami Seaqual®

Jasnoszaro-niebieska tapicerka materiałowa „Gessatino”
z włóknami Seaqual®

Czarno-szara tapicerka materiałowa „Gessatino”
z włóknami Seaqual®



KWESTIA
STYLU Dostosuj swojego nowego Fiata 500 tak, jak sobie życzysz.

PAKIETY ACTION PASSION ICON

TE
C

H
N

O
LO

G
IA

PAKIET EYE PARK (OPCJA 3RI)
• Czujniki parkowania z widokiem 360° z lotu ptaka (XAH)
• System kontroli martwego pola (XAN)  
• Kamera cofania z dynamicznymi liniami (9YN)
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (041)  
• 6 głośników (RCG)

A A

PAKIET FIAT CO-DRIVER PASSION (OPCJA 2N5)
• Inteligentny tempomat adaptacyjny IACC + Aktywny system utrzymania pasa ruchu LC + 
Asystent jazdy w korku (9YZ) • Czujniki parkowania z widokiem 360° z lotu ptaka (XAH)  
• System kontroli martwego pola (XAN) • Kamera cofania z dynamicznymi liniami (9YN)  
• TSR - funkcja rozpoznawania znaków drogowych (0XR)
• System multimedialny z ekranem 10,25” i nawigacją (9YT) • 6 głośników (RCG)  
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (041)
• Kierownica soft-touch (318)

PAKIET FIAT CO-DRIVER ICON (OPCJA 2N6)
• Inteligentny tempomat adaptacyjny IACC + Aktywny system utrzymania pasa ruchu 
LC + Asystent jazdy w korku (9YZ)
• Czujniki parkowania z widokiem 360° z lotu ptaka (XAH)
• System kontroli martwego pola (XAN)
• Kamera cofania z dynamicznymi liniami (9YN) • 6 głośników (RCG)
• Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (041)

A A

K
O

M
FO

R
T

PAKIET ZIMOWY (OPCJA 6R7)
• Podgrzewane przednie fotele (452) 
• Podgrzewana przednia szyba w miejscu wycieraczek (253)

A A

PAKIET KOMFORT (OPCJA 3RJ)
• Fotele kierowcy i pasażera z regulacją w 6 płaszczyznach (JTM) 
• Podłokietnik przedni (132) 
• Konsola centralna z zamykanym schowkiem (467)

A A A

PAKIET WYGODA HB & 3+1 (OPCJA 3RN)
• Klimatyzacja automatyczna (140) 
• Wszystkie szyby sterowane elektrycznie, otwierane/zamykane za pomocą pilota (038) 
• System Keyless Go z funkcją Passive Entry + kluczyk w kształcie kamyka (9Z0)

PAKIET WYGODA CABRIO (OPCJA 3RO)
• Klimatyzacja automatyczna (140) 
• Wszystkie szyby sterowane elektrycznie, otwierane/zamykane za pomocą pilota (038) 
• System Keyless Go z funkcją Passive Entry + kluczyk w kształcie kamyka (9Z0) 
• Otwieranie/zamykanie dachu za pomocą pilota (GWB)

A

S
TY

L

PAKIET STYL HB & 3+1 (OPCJA 3RL)
• Przyciemniane tylne szyby (070) 
• Dywaniki przednie i tylne z logo 500 (396) 
• Nakładki na progi drzwi (018)

PAKIET STYL CABRIO (OPCJA 3RM)
• Przyciemniane tylne szyby (070) 
• Dywaniki przednie i tylne z logo 500 (396)

A A

PAKIET MAGIC EYE (OPCJA 3RK)
• Reflektory LED (5EM) • Asystent świateł drogowych (1H2) 
• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne (410) A A

OPCJE

ACTION PASSION ICON

TECHNOLOGIA 

_Kabel ładujący Mode 3 (07D) 
_ Bezprzewodowa ładowarka 
do smartfona (RFX)

TECHNOLOGIA

_Kabel ładujący Mode 3 (07D)
_Czujnik deszczu (347)
_ System multimedialny z ekranem 10,25” 
i nawigacją (9YT)

_ Bezprzewodowa ładowarka 
do smartfona (RFX)

TECHNOLOGIA

_Kabel ładujący Mode 3 (07D)
_ Bezprzewodowa ładowarka 
do smartfona (RFX)

ADAS

_Tylne czujniki parkowania (508)

ADAS

_Tylne czujniki parkowania (508)

ADAS 

_Tylne czujniki parkowania (508)

STYL

_Felgi aluminiowe 16’’ (4AY)

STYL

_Felgi aluminiowe 16’’ (4AY)

STYL

_ Dach szklany elektrycznie otwierany z 
roletą przeciwsłoneczną (400)

_ Dach szklany panoramiczny stały z roletą 
przeciwsłoneczną (59E)

_ Felgi aluminiowe 17” z diamentowym 
szlifem (404)

_Listwy boczne chromowane (4MQ)
_ Listwy chromowane nad linią szyb 
bocznych (5IG)

_Deska rozdzielcza “Technowood” (52J)

KOMFORT

_ Lusterka boczne elektrycznie sterowane 
i podgrzewane (041)

KOMFORT

_ Dzielone oparcie tylnej kanapy w stosunku 
50/50 (195)

_ Lusterka boczne elektrycznie sterowane 
i podgrzewane (041)

_Klimatyzacja automatyczna (140)

KOMFORT

_ Dzielone oparcie tylnej kanapy w stosunku 
50/50 (195)

_ Lusterka boczne elektrycznie sterowane 
i podgrzewane (041)
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DANE  
         TECHNICZNE

ACTION 
HATCHBACK 

23,8 kWh

PASSION  
HATCHBACK 

42kWh

PASSION 
3+1  

42kWh

PASSION  
CABRIO 
42kWh

ICON  
HATCHBACK 

42kWh

ICON  
3+1 

42kWh

ICON  
CABRIO 
42kWh

LA PRIMA 
HATCHBACK 

42kWh

LA PRIMA 
3+1 

42kWh

LA PRIMA 
CABRIO 
42kWh

Liczba miejsc 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Napęd FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD

ZASIĘG I ZUŻYCIE ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ

Homologowany zasięg  WLTP (km) w cyklu mieszanym 190 315 - 320 313 - 313 303 – 303 312 – 321 307 – 314 300 – 303 310 – 312 305 – 305 298 - 298

Homologowany zasięg  WLTP (km) w cyklu miejskim 257 449 - 459 445 - 445 436 – 436 447 – 460 438 – 447 435 – 437 442 – 446 433 – 433 430 - 430

Zużycie energii w cyklu mieszanym (kWh/100 km) 13,0 14,0 - 14,2 14,3 - 14,3 14,7 - 14,7 14,0 - 14,3 14,3 - 14,5 14,7 - 14,8 14,4 - 14,4 14,6 - 14,6 14,9 - 14,9

Rozmiar kół wersji homologowanej 15'' 15'' 15'' 15'' 16'' 16'' 16'' 17'' 17'' 17''

SILNIK I OSIĄGI

Typ silnika elektrycznego Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi Z magnesami trwałymi

Moc maksymalna KM (kW) 95 (70) 118 (87) 118 (87) 118 (87) 118 (87) 118 (87) 118 (87) 118 (87) 118 (87) 118 (87)

Maksymalny moment obrotowy (Nm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Prędkość maksymalna (km/h) 135 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s) 9,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Przyspieszenie 0 - 50 km/h (s) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

SKRZYNIA BIEGÓW
Typ Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna Przekładnia redukcyjna

Liczba przełożeń 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AKUMULATOR

Pojemność (kWh) 23,8 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Pojemność użytkowa (kWh) 21,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3

Technologia Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy

Całkowite napięcie (V) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Ułożenie (Serie (S) | Równolegle (P)) 108S|1P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P

Masa akumulatora (kg) 182 294.3 294.3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3

CZAS ŁADOWANIA

2,3 kW gniazdo domowe, prąd zmienny jednofazowy 13A
(0-100%) - TYP MODE 2 8h 45' 15h 15' 15h 15' 15 h 15 min 15 h 15 min 15 h 15 min 15 h 15 min 15 h 15 min 15 h 15 min 15 h 15 min

11 kW stacja ładowanie prąd zmienny trójfazowy 16A
(0-100%) - TYP MODE 3  2h 30' 4h 15' 4h 15' 4 h 15 min 4 h 15 min 4 h 15 min 4 h 15 min 4 h 15 min 4 h 15 min 4 h 15 min

50 kW szybkie ładowanie, prąd stały - TYP MODE 4 (0-80%) 30' - - - - - - - - -

85 kW szybkie ładowanie, prąd stały - TYP MODE 4 (0-80%) - 35' 35' 35 min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 min 35 min

* Wartości zużycia energii elektrycznej są określane na podstawie oficjalnych testów przeprowadzanych zgodnie z przepisami obowiązującego w momencie udzielania homologacji rozporządzenia UE. A konkretnie podane wartości 
są obliczane na podstawie procedury WLTP. Wartości zużycia energii elektrycznej podano wyłącznie w celu porównania danych technicznych. Wartości homologacyjne zużycia energii elektrycznej mogą nie świadczyć o rzeczywistych 
wartościach zużycia energii elektrycznej, które zależą od wielu czynników związanych, na przykład, ze stylem jazdy, drogą, warunkami pogodowymi i drogowymi oraz stanem pojazdu, sposobem jego użytkowania i wyposażeniem. 

Wartości zużycia energii elektrycznej podane w niniejszym dokumencie dotyczą wersji pojazdu o najniższych i najwyższych wartościach. Wartości te mogą ulec zmianie w zależności od wybranego wyposażenia i/lub rozmiarów kół. 
Podane wartości zużycia energii elektrycznej nie są ostateczne i mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cyklu produkcyjnego. Oficjalne wartości zużycia energii elektrycznej zakupionego pojazdu zostaną podane w dołączonej do niego 
dokumentacji. Jeżeli wartości zużycia energii elektrycznej są wymagane do obliczenia podatków i ceł należnych za pojazd, należy zapoznać się z obowiązującym prawem.



ACTION 
HATCHBACK 

23,8 kWh

PASSION  
HATCHBACK 

42kWh

PASSION 
3+1  

42kWh

PASSION  
CABRIO 
42kWh

ICON  
HATCHBACK 

42kWh

ICON  
3+1 

42kWh

ICON  
CABRIO 
42kWh

LA PRIMA 
HATCHBACK 

42kWh

LA PRIMA 
3+1 

42kWh

LA PRIMA 
CABRIO 
42kWh

WYMIARY

Długość (mm) 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

Wysokość (mm) 1527 1527 1527 1527 1527 1527 1527 1527 1527 1527

Szerokość (mm) - bez lusterek 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683 1683

Szerokość (mm) - z lusterkami złożonymi 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748 1748

Szerokość (mm) - z lusterkami rozłożonymi 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Rozstaw osi (mm) 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322

Minimalna pojemność bagażnika (l) 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

Maksymalna pojemność bagażnika (l) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Zwis przedni (mm) 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732

Zwis tylny (mm) 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577

MASA

Masa samochodu gotowego do jazdy DIN (kg) 1255 1365 1395 1405 1365 1395 1405 1365 1395 1405

Masa – standard A (kg) 1180 1290 1320 1330 1290 1320 1330 1290 1320 1330

Maksymalna ładowność (kg) włącznie z kierowcą 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Maksymalna masa przyczepy (kg) – możliwości holownicze NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE NIEDOZWOLONE

HAMULCE
Przednie Tarczowe: Ø 257 x 22 Tarczowe: Ø 281 x 26 Tarczowe: Ø 281 x 26 Tarczowe: Ø 281 x 26 Tarczowe: Ø 281 x 26 Tarczowe: Ø 281 x 26 Tarczowe: Ø 281 x 26 Tarczowe: Ø 281 x 26 Tarczowe: Ø 281 x 26 Tarczowe: Ø 281 x 26

Tylne Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28 Bębnowe: Ø 203 x 28

KOŁA Opony 185/65 R15  185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 195/55 R16 195/55 R16 195/55 R16 205/45 R17 205/45 R17 205/45 R17

ZAWIESZENIE
Przednie Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona Kolumna MacPhersona

Tylne Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna Belka skrętna

UKŁAD KIEROWNICZY

Wspomaganie Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne Elektryczne

Przełożenie 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1

Liczba obrotów od skrajnego lewego do skrajnego 
prawego położenia 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

Promień skrętu od krawężnika do krawężnika (m) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7
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         TECHNICZNE




