ÁRLISTA

MODELL KÓD

MODELL
MEGNEVEZÉS

FELSZERELTSÉG

ÁRAMFOGYASZTÁS*

AKKUMULÁTOR

TELJESÍTMÉNY

LISTAAÁR

KEDVEZMÉNYES ÁR ÁLLAMI
TÁMOGATÁSSAL**

332.312.0

500e

l'Ungheria

140-143 Wh/km

42kWh

87 kW / 118 LE

10 990 000

8 490 000

332.412.0

500e

LaPrima

144-144 Wh/km

42kWh

87 kW / 118 LE

11 699 000

11 199 000

332.422.0

500e kabrió

LaPrima

144-144 Wh/km

42kWh

87 kW / 118 LE

12 699 000

12 199 000

GARANCIA: 2+3 év / 100.000 km Max Care kiterjesztett garancia.
AKKUMULÁTOR GARANCIA: 8 év / 160.000 km.
A garancia részleteiről tájékozódjon a www.fiat.hu weboldalon.
Ezen árlistát az FCA CEE Kft. - 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47. A-B épület - adta ki, tájékoztató jelleggel. A gyártómű fenntartja a jogot arra,
hogy árait, valamint az itt leírt modellek kivitelét, felszereltségét, színét és árát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben azt a
termékfejlesztés indokolja, vagy üzletpolitikai okokból kifolyólag elkerülhetetlen. Az adatok nem egy konkrét autóra vonatkoznak és nem képezik
kötelező érvényűen részét a specifikációnak, csak az egyes modellek összehasonlításához nyújtanak segítséget.
* Az adatokat laboratóriumi vizsgálatokból nyerik az EU jogszabályainak megfelelően, és a különböző járműtípusok összehasonlítására
szolgálnak. Az információ nem egy adott járműre vonatkozik, és nem képezi részét az ajánlatnak. A számok nem tükrözik a tényleges vezetési
eredményeket. Az opcionális berendezések,
a karbantartás, a vezetési magatartás és a nem technikai tényezők, például az időjárási viszonyok befolyásolhatják a hivatalos eredményeket. Az
adatokat az új világméretű, harmonizált könnyű járművek vizsgálati eljárásának (WLTP) vizsgálati ciklusa alapján határozták meg.
** Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 100% elektromos hajtású gépjárművek vásárlásához, 11 000 000 Ft vételár alatt maximum 2
500 000 Ft összegű, 11 000 000 - 15 000 000 Ft vételár között pedig maximum 500 000 Ft összegű kormányzati támogatást nyújt. A
kormányzati támogatás pályázat útján vehető igénybe. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletekért keresse fel a
https://elektromobilitas.ifka.hu/ pályázati portált, illetve keresse a Fiat Márkakereskedéseket.

Madarász Viktor u. 47. A-B.
1138 Budapest
Tel.: +36 1 4583 100
e-mail: customercare.hu@fcagroup.com

A feltüntetett árak forintban értendőek, valamint az Áfát és a regisztrációs adót tartalmazzák.
Az árakat a jelenlegi valutaárfolyam és a hatályos jogszabályok alapján képezzük, ezek módosulása az ár változását vonhatja maga után.
Az árlista érvényes: 2020.07.16-től visszavonásig.

www.fiat.hu/500-electric-la-prima

SZÉRIAFELSZERELTSÉG
l'Ungheria
Belső kialakítás és funkcionalitás
12V csatlakozó elöl
USB töltő az első sorban
12V csatlakozó a csomagtérben

USB bemenet teljes funkcióval és telefontükrözéssel

Stílus
Fényezett tükörházak
Eco bőr multifunkciós kormány
LED-es hátsólámpák
LED-es nappali menetfény
LED-es főfényszórók
Króm díszcsík az oldalüvegek körül
Szürke/Kék SeaqualTM szövet ülések

Kényelem
Elektromos kézifék autohold funkcióval
Csomagtérroló
Memóriás vezetőülés
Memóriás első utasülés
Kulcsnélküli rendszer (nyitás/zárás, indítás/leállítás)
Automata klímaberendezés
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó
4 irányban állítható első ülések 2 irányban állítható fejtámlával
Kulccsal nyitható/zárható csomagtér ajtó
Nyitott középső konzol tárolórekesszel

Technológia
Audio rendszer 4 hangszóróval
7" TFT műszeregység kijelző
Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel,
telefontükrözéssel, teljesítmény és hatótávolság oldalakkal,
hangvezérléssel (siri, google, hey Fiat)
Segélyhívó rendszer
Uconnect szolgáltatások
DAB - digitális rádió
Telefontükrözés
Vezeték nélküli okostelefontöltő

Biztonság
Keréknyomás ellenőrző rendszer
ESC (+ASR MSR HBA) visszagurulás gátlóval
Automata fényszórók
Vészfékező rendszer gyalogos felismerővel
Sáv elhagyást megelőző rendszer intelligens sebességhatárolóval
Tempomat
Éberségfigyelő asszisztens
Függönylégzsák
Első légzsák
Oldalsó légzsák
Tábla felismerő rendszer
Automata távolsági fényszóró
Esőérzékelő
Fix & go defektjavító készlet

l'Ungheria + széria felszereltség

Elektromos autózás

Fűthető első ülések

EV Vezetési üzemmód választó (Normal, Range, Sherpa)

Fűthető szélvédő a lapátoknál

EV Visszatöltés fékezéssel

Osztott hátsó ülés 2 fejtámlával

EV Egy-pedálos vezetési üzemmód

Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök

EV Gyorstöltő bemenet 85KW

Tolatóradar

EV MODE 2 töltőkábel

Fekete fényezés

EV Intelligens időzíthető légkondícionálás

SZÉRIAFELSZERELTSÉG
La Prima
Belső kialakítás és funkcionalitás
12V csatlakozó elöl
USB töltő az első sorban
12V csatlakozó a csomagtérben

USB bemenet teljes funkcióval és telefontükrözéssel

Stílus
Fényezett tükörházak
Bicolor eco bőr kormány
LED-es hátsólámpák
LED-es nappali menetfény
LED főfényszórók
Króm díszcsík az oldalüvegek körül
Króm díszcsík a karosszéria oldalán
Küszöbbetét
Eco bőr ülések
Fix napfénytető

Technológia
Audio rendszer 6 hangszóróval
7" TFT műszeregység kijelző
Uconnect 10,25"-os érintőképernyős rádió, Európa-térképpel,
telefontükrözéssel, teljesítmény és hatótávolság oldalakkal,
hangvezérléssel (siri, google, hey Fiat)
Segélyhívó rendszer
Uconnect szolgáltatások
DAB - digitális rádió
Telefontükrözés
Vezeték nélküli okostelefon töltő

Biztonság
Keréknyomás ellenőrző rendszer
ESC (+ASR MSR HBA) visszagurulás gátlóval
Automata fényszórók
Vészfékező rendszer gyalogos felismerővel
Sávtartó asszisztens intelligens sebességhatárolóval
Éberségfigyelő asszisztens

Kényelem

Függönylégzsák, első légzsák, oldalsó légzsák

Elektromos kézifék autohold funkcióval

Fiat "navigátor" kettes szintű önvezető funkcióval (intelligens adaptív
tempomat, sáv közepén tartó automatika)

Csomagtérroló
Memóriás vezetőülés
Memóriás első utasülés
Osztott hátsó ülés 2 fejtámlával
Kulcsnélküli rendszer (nyitás/zárás, indítás/leállítás)
Automata klímaberendezés
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
6 irányban állítható vezető ülés 2 irányban állítható fejtámlával
Állítható kartámla rekesszel
Zárható középső konzol
Kulccsal nyitható/zárható csomagtér ajtó

Tábla felismerő rendszer
Automata távolsági fényszóró
Esőérzékelő
360° parkoló asszisztens
Tolatókamera dinamikus segédvonalakkal
Holttérfigyelő rendszer
Fix & go defektjavító készlet

Elektromos autózás
EV Vezetési üzemmód választó (Normal, Range, Sherpa)
EV Visszatöltés fékezéssel
EV Egy pedálos vezetési üzemmód
EV Gyorstöltő bemenet 85KW
EV MODE 2 töltőkábel
EV MODE 3 töltőkábel
EV Intelligens időzíthető légkondícionálás

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG
La Prima

La Prima kabrió

l'Ungheria

Bruttó ár (Ft)
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40 000
135 000
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100 000

●

●
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120 000

3RI

Vezetési asszisztens csomag
- 360° parkoló asszisztens
- Holttérfigyelő rendszer
- Audio rendszer 6 hangszóróval
- Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
- Tolatókamera dinamikus segédvonalakkal

●

●

○

350 000

3RH

FIAT navigátor csomag
- Intelligens adaptív tempomat & sávtartó automatika
- 360° parkoló asszisztens
- Holttérfigyelő rendszer
- Tolatókamera dinamikus segédvonalakkal
- Audio rendszer 6 hangszóróval
- Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök

●

●

○

500 000

07D
253
3NS
400
452
59E

MODE 3 Töltőkábel

Fűthető szélvédő az ablaktörlő területén
Wallbox
Nyitható napfénytető árnyékolóval

Fűthető első ülések
Fix napfénytető árnyékolóval

CSOMAGOK
3RL

3RJ

Stílus csomag
- Sötétített hátsó üvegek
- Szőnyeg elöl 500 logo-val
- Küszöbbetét
Komfort ülés csomag
- Állítható kartámla rekesszel
- Zárható középső konzol
- 6 irányban állítható vezető ülés 2 irányban állítható fejtámlával

KÜLSŐ ÉS BELSŐ KIALAKÍTÁS
mintázat

Vászontető
Műszerfal
Kormány

La Prima

La Prima kabrió

l'Ungheria

-

Fiat monogram

-

betét

ólomszürke

ólomszürke

karos széria színére fényezett

keret

króm színűre fényezett

króm színűre fényezett

króm színűre fényezett

szín/anyag

Bicolor jég bézs / fekete eco bőr

Bicolor jég bézs / fekete eco bőr

Fekete eco bőr

anyag

Eco bőr

Eco bőr

SeaqualTM Szövet kárpit

szín

Jég bézs / ólomszürke, hímzett 500
Logóval

Jég bézs / ólomszürke, hímzett 500
Logóval

Szürke / kék

-

-

●
○

Kárpit

FÉNYEZÉS
Pasztellfényezés
Solid fekete
Solid fehér

Metálfényezés
Ásvány szürke
Óceán zöld

OPCIÓ

KÓD

10N

601

4H5

268

OPCIÓ

KÓD

6FX

205

Bruttó ár (Ft)
0

5CE

230

190 000

○
○

○
○

-

5CH

278

330 000

○

○

-

Bruttó ár (Ft)

150 000
0

Háromrétegű gyöngyházfényezés
Égszín kék

KERÉKTÁRCSA
KÓD

17" könnyűfém keréktárcsák
DIAMOND CUT (205/45 R17)
nyári gumival

404

●

●

-

16" könnyűfém keréktárcsák
DIAMOND CUT (195/55 R16)
nyári gumival

4AY

-

-

●

