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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 (02/2021). 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 04.2.0000.08 - S - 02/2021 - Wydrukowano we Włoszech - Tipografo - Wydrukowano na papierze bezchlorowym.

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. 

Pozostań w łączności ze światem dzięki usługom Mopar® Connect, które pomagają Ci w codziennej obsłudze samochodu, 
gdziekolwiek jesteś, wygodnie na swoim smartfonie.

MY:ASSISTANT – BEZPIECZEŃSTWO NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
Mopar® Connect Pomoc w razie wypadku to niezbędne wsparcie przez 24 godziny na dobę. Dzięki usłudze Pomoc w razie 
wypadku moduł zamontowany w Twoim samochodzie rozpozna, że uległ on wypadkowi i wyśle jego pozycję do centrum 
obsługowego. Operator my:Assistant zadzwoni do Ciebie i będzie mógł wysłać pomoc na miejsce wypadku.

MY:REMOTE CONTROL TO MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO KONTROLOWANIA SWOJEGO SAMOCHODU
Nie pamiętasz, czy zablokowałeś drzwi swojego samochodu? Nie pamiętasz gdzie zaparkowałeś? Chcesz mieć swój samochód 
na oku nawet wtedy, kiedy nie Ty go prowadzisz? Dzięki aplikacji Uconnect™ LIVE to możliwe.

MY:CAR TWÓJ SAMOCHÓD BĘDZIE ZAWSZE W DOSKONAŁEJ KONDYCJI
Funkcja my:Car w ramach usług Mopar® Connect może przekazywać Ci aktualne informacje na temat Twojego samochodu. 
Poprzez aplikację Uconnect LIVE możesz sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku lub ciśnienie w oponach, aby zapewnić sobie 
bezpieczeństwo podczas każdej najbliższej podróży.



500
CULT

Fiat 500 Cult kojarzy się z atmosferą radości i lekkości, która 

orzeźwia duszę podczas każdej przejażdżki. Spraw sobie 

jeszcze więcej radości dzięki naszemu unikalnemu kolorowi 

Pomarańczowemu Sicilia, który idealnie podkreśla wyluzowany 

charakter tego modelu. Oczywiście, poza pomarańczowym, 

do wyboru jest jeszcze wiele innych kolorów, a każdy z nich 

doskonale pasuje do stylu Fiata 500.

500 CULT C U L T

SŁODYCZ
POMARAŃCZY 
BEZ ŻADNEGO POCZUCIA WINY.

a 

wany 
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Fiatowi 500 Cult trudno się oprzeć, bowiem jest on doskonałym 

połączeniem kultowego charakteru i stylu, które sprawiają, 

że codziennie podróżujesz z jeszcze większą frajdą, wygodą 

i przyjemnością.

* Na ilustracjach widoczne jest wyposażenie opcjonalne.

C U L T

Wyposażenie

·  Nowe fotele z tapicerką materiałową 

w kolorze niebieskim i monogramem „Fiat”

· Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia

· Radio z Uconnect™

· Klimatyzacja manualna

· Ogranicznik prędkości

· Felgi stalowe 14”

· Światła do jazdy dziennej LED

· Analogowy zestaw wskaźników  

Silnik

· 1.0 70 KM Hybrid
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500
CONNECT

500 CONNECT C O N N E C T

Nie trzeba wiele, by zakochać się w Fiacie 500 Connect. 

Mistrz stylu z najnowocześniejszą technologią dostosowaną 

do współczesnego życia w ciągłym kontakcie ze światem. 

Wypróbuj elegancki lakier bicolore Srebrny z dachem 

w kolorze Czarnym błyszczącym i podkreśl jego styl. 

A jeśli wolisz spróbować czegoś innego, do wyboru jest 

wiele innych kombinacji kolorystycznych.

W SREBRNYM  
ZAKOCHASZ SIĘ 
OD PIERWSZEGO
WEJRZENIA.

ect. 

waną 

m. 
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C O N N E C T

We wnętrzu Fiata 500 Connect wszystko jest w zasięgu sieci. 

Jeżeli oczekujesz zarówno systemów łączności, jak i elegancji, daj 

się oczarować jego urzekającemu geniuszowi.  

* Na ilustracjach widoczne jest wyposażenie opcjonalne.

Wyposażenie

· System multimedialny Uconnect™ 7” HD LIVE

· Kompatybilność z Apple CarPlay i z Android Auto™

·  Nowe fotele „Flashy” z tapicerką materiałową 

w kolorze czarnym

· Felgi aluminiowe 15”

· Stylizowane reflektory halogenowe

· Tempomat

· Światła przeciwmgielne

· Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska 

· Nowa deska rozdzielcza w kolorze srebrnym matowym

Silnik

· 1.0 70 KM Hybrid

Wyposażenie

System multimedialny Uconnect™ 7” HDHD LIVE

Kompatybilność z Apple CarPlay i z Androidid Auto™
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DOLCEVITA

Fiat 500 Dolcevita wniesie w Twoje życie ponadczasowy 
romantyzm. Tak elegancki i wyjątkowy tylko czeka, by 
umilić Ci każdą chwilę. Daj się ponieść emocjom z lakierem 
bicolore Białym z Szarym Lunare i czarną linią między nimi. 
Ale pamiętaj, że wszystkie inne wersje kolorystyczne są 
równie piękne.

500 DOLCEVITA D O L C E V I T A

KLASYCZNA 
BIEL. 
PONADCZASOWY
STYL. 

500

zasowy 
by

akierem 
ędzy nimi.
e są 
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D O L C E V I T A

Niesamowite piękno, nawet w środku. Na pokładzie Fiata 500 

Dolcevita możesz zawsze podróżować w komforcie niczym 

w pierwszej klasie.

* Na ilustracjach widoczne jest wyposażenie opcjonalne.

Wyposażenie

· Dach szklany panoramiczny stały z roletą przeciwsłoneczną

· Chromowane detale

· Emblemat „Dolcevita” na błotnikach

· Tylna kanapa z oparciem dzielonym w stosunku 50/50

· Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia

Silnik

· 1.0 70 KM Hybrid
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500
SPORT

500 SPORT S P O R T

Dzięki eleganckiemu, doskonale nakreślonemu nadwoziu, Fiat 

500 Sport przekona Cię już na pierwszy rzut oka, wnosząc 

nutę śmiałości do Twojego codziennego życia. Podkreśl jego 

styl z lakierem Szarym Matowym, który doskonale wyraża 

jego sportową duszę oraz kultowe kształty. 

Niezależnie od wyboru koloru jego charakter zawsze 

pozostanie sportowy.

SZARY 
MATOWY.  
ŻĄDNY ZWYCIĘSTW 
I SŁAWY.

kreślonemu nadwoziu, Fiat 

rwszy rzut oka, wnosząc 

nego życia. Podkreśl jego

który doskonale wyraża

ształty. 

harakter zawsze
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S P O R T

Bycie stylowym nie musi być niewygodne. Dlatego właśnie każdy 

detal Fiata 500 Sport stworzono po to, aby był fajny i funkcjonalny 

zarazem.

* Na ilustracjach widoczne jest wyposażenie opcjonalne.

Wyposażenie

· Klimatyzacja automatyczna

·  Deska rozdzielcza w kolorze szarym matowym Titanio z logo 500 

w kolorze czerwonym

· Felgi aluminiowe 16”

· Nowe fotele „Arrow” z tapicerką materiałową w kolorze czarnym 

·  Wyświetlacz 7-calowy TFT - elektroniczny wyświetlacz zegarów 

i komputera pokładowego 

· Emblemat „Sport” na błotnikach

· Dywaniki podłogowe

· Światła przeciwmgielne

· Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska 

Silnik

· 1.0 70 KM Hybrid

Wyposażenie
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SYSTEM UCONNECT™ M U L T I M E D I A

PIĘKNA TWARZ.
BYSTRY UMYSŁ. 

UCONNECT™ 7” HD 

System multimedialny Uconnect™ 7” 

z tunerem radia cyfrowego DAB+ (Digital Audio 

Broadcasting) jest wyposażony w 7-calowy ekran 

dotykowy o wysokiej rozdzielczości z funkcją 

„smart gesture”, aby mieć wszystko w zasięgu 

ręki. Można opcjonalnie doposażyć samochód 

w wersję Uconnect™ 7” HD NAV, która posiada 

wbudowaną nawigację TomTom z mapami 3D. 

Bądź zawsze w kontakcie ze światem dzięki 

nowej funkcji Uconnect™ Link: kompatybilność 

z Apple CarPlay oraz Android Auto™.

SYSTEM UCONNECT™ 5” 

5-calowy ekran dotykowy i tuner radia 

cyfrowego DAB+ (Digital Audio Broadcasting), 

a także przyciski sterowania na kierownicy 

i zestaw głośnomówiący Bluetooth®.

 

Dla pasjonatów muzyki przygotowano 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 wysokotonowe na przednich słupkach

· Dwa głośniki nisko-średniotonowe o średnicy 165 mm w przednich drzwiach

· Dwa głośniki szerokopasmowe o średnicy 165 mm na tylnych panelach bocznych

· Jeden subwoofer o średnicy 200 mm umieszczony w bagażniku

· Całkowita moc audio - 440 W

* Opcja tymczasowo niedostępna

SYSTEM UCONNECT™

To brama do świata usług Uconnect™: prosty, 

ale dysponujący wszelkimi niezbędnymi funkcjami 

system dzięki tunerowi radia cyfrowego DAB+ 

(Digital Audio Broadcasting), tunerowi FM RDS, 

portowi USB z funkcją odtwarzania muzyki oraz 

przyciskom sterowania na kierownicy.

wbudowaną nawigację TomTom z mapami 3D. 

Bądź zawsze w kontakcie ze światem dzięki

nowej funkcji Uconnect™ Link: kompatybilność

z Apple CarPlay oraz Android Auto™.

18_19

Fiat 500 to nie tylko wzór stylu, jest także inteligentny. Ciesz się systemem 

multimedialnym Uconnect™ z przypominającym tablet ekranem dotykowym 

7” HD: oferuje on szeroki zakres funkcji, w tym zestaw głośnomówiący, technologię 

Bluetooth® oraz funkcję rozpoznawania mowy. Jest też kompatybilny z Apple CarPlay 

oraz Android Auto™. System ten posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który 

pozwala Ci na proste zarządzanie mapami, muzyką, kontaktami i wiele więcej. 

Czuj się bezpiecznie, mając wszystko w zasięgu ręki podczas jazdy.



NAPĘD HYBRYDOWY S I L N I K

NOWY SILNIK HYBRYDOWY

Dane techniczne:

· Liczba cylindrów: 3

· Całkowita pojemność skokowa: 999 cm3

·  Moc maksymalna: 

70 KM (51 kW) przy 6000 obr./min

·  Maksymalny moment obrotowy: 

92 Nm przy 3000 obr./min

· Skrzynia biegów: Manualna

· Liczba biegów: 6 + wsteczny

· Prędkość maksymalna: 167 km/h

· Przyspieszenie (0 – 100): 13,8 s

· Emisja CO
2
: 114 – 122 g/km

Niższe zużycie paliwa i emisja CO
2
.

Akumulator jest łatwy w obsłudze 

i ładuje się samoczynnie dzięki funkcjom 

E-Coasting oraz E-Braking.

Więcej frajdy dzięki funkcji E-Assist.

Przepływy energii

Spójrz na ekran TFT, aby dowiedzieć się, 

jak działa miękka hybryda, kiedy akumulator 

zwiększa przyjemność z jazdy i jest 

doładowywany.

Schemat podróży  

Funkcja „TRIP DIAGRAM” (Schemat podróży) 

umożliwia monitorowanie sytuacji, w której 

silnik elektryczny zapewnia wsparcie dla silnika 

benzynowego (zasilanie) lub gdy 

ładuje akumulator litowy (ładowanie).

Oszczędność energii

Podczas jazdy z prędkością poniżej 30 km/h, o ile 

pozwalają na to określone warunki, ekran sugeruje 

przestawienie dźwigni zmiany biegów do pozycji 

N, co spowoduje wyłączenie silnika, zapewniając 

oszczędność paliwa i ograniczenie emisji.

NAPĘDZANY 
PRZEZ NATURĘ.
Prawdziwe piękno zaczyna się od wnętrza, dlatego właśnie Fiat 500 

jest wyposażony w napęd mild-hybrid, który zmniejsza emisje, 

zapewniając niższe zużycie paliwa oraz lepsze wrażenia z jazdy. 

Technologia ta wspomaga przyspieszanie, zwiększając przyjemność 

z jazdy (E-ASSIST). Jest to możliwe dzięki akumulatorowi litowemu 

12 V, który jest ładowany podczas zwalniania (E-COASTING) 

i hamowania (E-BREAKING) bez konieczności stosowania 

innego sposobu ładowania.

FUEL
CO2
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MOŻLIWOŚCI PERSONALIZACJI 
WYJĄTKOWY STYL,
NIEZALEŻNIE OD TWOJEGO STYLU ŻYCIA.

KOLORY NADWOZIA

KOŁA

 
FOTELE

Wybierz swój ulubiony styl i zostaw po sobie 

ślad, gdziekolwiek jesteś. Przy tak wielu opcjach 

personalizacji, o to naprawdę nietrudno.

Bicolore Srebrny / Czarny dach Bicolore Biały / Szary Lunare 

SKÓRZANE – OPCJAKOLORY DACHU – CABRIO

433 –15” Felgi 
aluminiowe w kolorze 

srebrnym
(Connect)

4AV – 15” Felgi 
aluminiowe w kolorze 

srebrnym
(Dolcevita)

415 – 15” Felgi 
aluminiowe w kolorze 

satynowym grafitowym
(opcja Connect)

1LR – 16” Felgi 
aluminiowe w kolorze 

srebrnym
(opcja Dolcevita)

7PN – 16” Felgi 
aluminiowe 

w kolorze czarnym 
z diamentowym 

szlifem
(opcja Dolcevita)

1M1 – 16” Felgi 
aluminiowe 

w kolorze białym 
z diamentowym szlifem

(tylko w pakiecie 
Dolcevita 1Q4)

9S4 – 16” Felgi 
aluminiowe w kolorze 
czarnym matowym 

z diamentowym szlifem
(opcja Sport)

0R5 – 14” Felgi 
stalowe z kołpakami

(Cult)

708 Szary Cloud Matowy687 Niebieski Dipinto di blu 866 Bordowy Opera 421 Zielony Portofino Matowy

Nowe fotele z 

tapicerką materiałową 

w kolorze niebieskim 

i monogramem „Fiat” 

(Cult)

SZARY miękki dachSZARY i kki d h

CZERWONY miękki dachCZERWONY i kki d h

CZARNY miękki dachCZARNY i kki d h

BEŻOWY miękki dachBEŻOWY i kki d h

Nowe fotele „Flashy” 

z tapicerką 

materiałową 

w kolorze czarnym

(Connect)

Fotele 

„Black Matelassè” 

z tapicerką 

materiałową w kolorze 

czarnym i detalami 

soft-touch

(Dolcevita)

Fotele z tapicerką 

skórzaną „Frau” 

w kolorze czarnym 

ze skórzanymi 

wstawkami w kolorze 

kości słoniowej

(opcja Dolcevita)

Fotele z tapicerką 

skórzaną „Frau” 

w kolorze kości 

słoniowej z czerwoną 

lamówką

(opcja Dolcevita)

9S2 – 16” Felgi 
aluminiowe z 

diamentowym szlifem
(Sport)

Fotele „White sand 

Matelassè” 

z tapicerką 

materiałową 

w kolorze beżowym 

i detalami soft-touch 

(Dolcevita)

Nowe fotele „Arrow” 

z tapicerką 

materiałową 

w kolorze czarnym 

(Sport)

Nowe fotele z 

tapicerką materiałową

w kolorze niebieskim 

i monogramem „Fiat”

(Cult)

Nowe fotele „Flashy”

z tapicerką 

materiałową

w kolorze czarnym

(Connect)

Fotele

„Black Matelassè”

z tapicerką 

materiałową w kolorze

czarnym i detalami 

soft-touch

(Dolcevita)

Fotele z tapicerką 

skórzaną „Frau”

w kolorze czarnym

ze skórzanymi

wstawkami w kolorze 

kości słoniowej

(opcja Dolcevita)

Fotele z tapicerką 

skórzaną „Frau”

w kolorze kości

słoniowej z czerwoną 

lamówką

(opcja Dolcevita)

Fotele „White sand

Matelassè”

z tapicerką 

materiałową

w kolorze beżowym

i detalami soft-touch

(Dolcevita)

Nowe fotele „Arrow”

z tapicerką 

materiałową

w kolorze czarnym

(Sport)

111 Czerwony Passione 562 Pomarańczowy Sicilia

494 Różowy Powder

268 Biały Gelato

876 Czarny Vesuvio 425 Niebieski Italia 695 Szary Pompei

PASTELOWE

METALIZOWANE

735 Szary Carrara



NOWY PAKIET D-FENCE

Filtr kabinowy Prime 

neutralizuje alergeny oraz 

zapobiega przedostawaniu się 

do samochodu pleśni 

i bakterii. 

Lampa UV-C naświetla 

wewnętrzne powierzchnie 

samochodu światłem UV, 

które zabija występujące 

na nich bakterie. 

Oczyszczacz powietrza jest 

przenośnym urządzeniem, 

które usuwa nawet 98% 

bakterii znajdujących się 

w powietrzu, toksyczne gazy,

a także dym papierosowy i kurz.

SPOKÓJ  
DUSZY   
JEST TERAZ KONIECZNY.
W trosce o Ciebie Fiat 500 oferuje Ci 

nowy pakiet D-Fence. Ten innowacyjny, 

opcjonalny zestaw produktów pozwala 

Ci na dezynfekcję i oczyszczanie 

powietrza we wnętrzu samochodu.

PAKIETY  

PACK STYLE - OPT 20J
• Chrome bonnet line 

• Chrome Mirrors

• Side molding 

• Privacy glass

• Leather gear knob

PACK DOLCEVITA PLUS - OPT 1Q4
• Gelato White

• Dashboard in nautical wood

• Ivory Frau leather seats with red piping 

• Red/White/Red all around liner 

• Chrome Bonnet line 

• Chrome mirrors caps

• 16” white painted alloy wheels

CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

KOMFORT

PAKIET KOMFORT PLUS – OPCJA 20K 
• Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa

• Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska

• Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane 
A

PAKIET WIDOCZNOŚC – OPCJA 20I
• Reflektory bi-ksenonowe 

• Lusterko wsteczne elektrochromatyczne A A

PAKIET D-FENCE – OPCJA 3WY
• Filtr kabinowy Prime 

• Lampa UV-C 

• Oczyszczacz powietrza
A A A A

CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

STYL

PAKIET CULT – OPCJA 20E
• Stylizowane reflektory halogenowe  
• Felgi aluminiowe 15” 
• Radio 5” z DAB, Bluetooth i USB

• Kierownica z 8 przyciskami  
• 6 głośników

PAKIET CULT PLUS – OPCJA 20F
• Stylizowane reflektory halogenowe 
• Felgi aluminiowe 15”
• Radio 7” z nawigacją, DAB, Bluetooth i USB 

• Kierownica z 8 przyciskami
• 6 głośników
• Apple CarPlay/Android Auto™

PAKIET STYL – OPCJA 20J
• Chromowana listwa na masce 
• Chromowane obudowy lusterek
• Boczne listwy ozdobne

• Przyciemniane tylne szyby
•  Skórzana gałka dźwigni zmiany 

biegów

PAKIET DOLCEVITA – OPCJA 1Q4
• Lakier pastelowy Biały Gelato
• Deska rozdzielcza z drewna morskiego
•  Fotele z tapicerką skórzaną „Frau” w kolorze 

kości słoniowej z czerwoną lamówką
•  Linia wokół karoserii w kolorach 

czerwony-biały-czerwony 

 
•  Chromowana listwa na masce 

•  Chromowane obudowy lusterek

•  Felgi aluminiowe 16” w kolorze 
białym z diamentowym szlifem

CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

TECHNOLOGIA

PAKIET CITY – OPCJA 06P
• Czujniki parkowania tylne

• Czujnik deszczu oraz czujnik zmierzchu

PAKIET KOMFORT – OPCJA 4LA
• Czujniki parkowania tylne

• Czujnik deszczu oraz czujnik zmierzchu

• Światła przeciwmgielne

PAKIET NIEBO – OPCJA 20G
• Otwierany szklany dach

• Listwy progowe chromowane

PAKIET NAVI – OPCJA 20H
• 7-calowy wyświetlacz TFT 

• Radio 7” z nawigacją, DAB, Bluetooth i USB



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE
CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

NADWOZIE I STYL

Obudowy lusterek w kolorze czarnym z ziarnistą strukturą a a 5 5

Lusterka boczne lakierowane NHJ D 5 a 5

Lusterka boczne podgrzewane, elektrycznie sterowane 041 D D D a

Deska rozdzielcza w matowym kolorze Niebieskim Techno 6BL D 5 5 -

Przyciemniane tylne szyby 070 5 D P D

Fotele z tapicerką materiałową "Matelassè" w kolorze czarnym i boczkami w kolorze kości słoniowej 1KZ 5 5 D 5

Fotele z tapicerką skórzaną „Frau” w kolorze kości słoniowej z czerwoną lamówką 1ZP 5 5 P 5

Fotele z tapicerką skórzaną „Frau” w kolorze czarnym ze skórzanymi wstawkami 
w kolorze kości słoniowej

211 5 5 D 5

Gałka skrzyni zmiany biegów pokryta skórą 4VU 5 5 P 5

KOMFORT
I BEZPIECZEŃSTWO

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym 025 a a a 5

Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z filtrem przeciwpyłkowym 140 5 D D / P a

Dach szklany panoramiczny stały z roletą przeciwsłoneczną 59E 5 5 a a

Dach elektrycznie otwierany "Sky Wind" z roletą przeciwsłoneczną 400 5 P P P

Tylna kanapa z dzielonym oparciem w stosunku 50/50 (zawiera zagłówki tylne z regulacją wysokości) 195 a a a a

Tylne czujniki parkowania 508 D D / P D / P D / P

Pakiet dla palących 665 D D D D

Wind Stop - osłona przeciwwietrzna (dla wersji cabrio) 925 D D D D

Reflektory bi-ksenonowe ze spryskiwaczami 230 5 5 P P

Dywaniki podłogowe 396 D D D a

Światła przeciwmgielne 097 D a P a

Dojazdowe niepełnowymiarowe koło zapasowe 803 D D D D

Śruby zabezpieczające koła 5JM D D D D

AUDIO I TELEMATYKA

System Uconnect™ DAB+ z USB 6ZF a 5 5 5

System Uconnect™ 5” z ekranem dotykowym, Bluetooth®, USB oraz DAB+ 7J0 P 5 5 5

System Uconnect™ 7” HD z ekranem dotykowym, Bluetooth®, USB oraz DAB+ 7Q9 5 a a a

System Uconnect™ 7” HD z ekranem dotykowym, nawigacją 3D, Bluetooth®, USB oraz DAB+ 7QC P P P D

System Uconnect LINK kompatybilny z funkcjami Apple CarPlay/Android Auto™ 8EW P a a a

System Beats Audio HI-FI* 4YG 5 D D D

a standard          D opcja         - element niedostępny         P pakiet         * opcja tymczasowo niedostępna                 

1.0 70 KM HYBRID

Hatchback – Cabrio

SILNIK

Liczba cylindrów, układ, rozmieszcenie 3, rzędowy, poprzecznie z przodu

Średnica x skok tłoka (mm) 70 x 86,5

Pojemność skokowa (cm3) 999

Stopień sprężania 12:1

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

Maksymalny moment obrotowy (Nm) przy obr./min 92 / 3500

Układ paliwowy
Wielopunktowy, sekwencyjny, fazowy 

wtrysk elektroniczny, system returnless

Zapłon Iskrowy

UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

Napęd Przedni

Sprzęgło Hydrauliczne 

Skrzynia biegów, liczba biegów 6 + wsteczny

UKŁAD KIEROWNICZY
Typ Ze wspomaganiem elektrycznym

Średnica zawracania (m) 9,3

HAMULCE
Przód: Ø (mm) Tarczowe Ø 257 x 22

Tył: Ø (mm) Bębnowe Ø 180

ZAWIESZENIE

Przednie
Niezależne, kolumna MacPhersona z dolnymi poprzecznymi wahaczami umocowanymi 

do dodatkowej belki poprzecznej, stabilizator poprzeczny 
połączony z amortyzatorami

Tylne Belka skrętna i stabilizator poprzeczny

KOŁA

CULT 175/65 R14

DOLCEVITA 185/55 R15

CONNECT 185/55 R15

SPORT 195/45 R16

WYMIARY

Długość (mm) 3571

Szerokość (mm) bez lusterek / z lusterkami 1627 / 1893

Wysokość (mm) 1488

Rozstaw osi (mm) 2300

Rozstaw kół przednich (mm) 1413

Rozstaw kół tylnych (mm) 1407

Pojemność bagażnika (l) 185

MASA Masa własna pojazdu w kg (DIN) 980

POJEMNOŚĆ Pojemność zbiornika paliwa (l) 35

AKUMULATOR 12 V Pojemność (Ah) 50

OSIĄGI
Prędkość maksymalna (km/h) 167

Przyspieszenie (s): 0 – 100 km/h 13,8

ZUŻYCIE PALIWA Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) 4,9 – 5,2

EMISJE WG WLTP Emisje CO
2
 (g/km) (cykl mieszany) – min./maks. 111 – 119

NORMA EMISJI SPALIN Norma emisji spalin Euro 6D-Final

* 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, stanem nawierzchni, 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.

DANE TECHNICZNE




