Sila krásy: 500X je crossover, ktorý kombinuje nezameniteľný
štýl a funkčnosť a vďaka svojej jedinečnosti je pripravený
ovládnuť všetky cesty. Jeho dve duše, mestská a offroadová,
spĺňajú požiadavky všetkých, pretože obe ponúkajú potešenie
za volantom, špičkové technológie a prvotriednu bezpečnosť.

* X-TÁ PODOBA KRÁSY
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500X vyjadruje rovnaký postoj k životu,
hodnoty a osobnosť ako ikonický model
500 z päťdesiatych rokov, ktorý sa
preslávil po celom svete.
V 500X je zvodnosť talianskeho dizajnu
navyše doplnená o robustnosť, komfort,
špičkové výkonové parametre a neustále
spojenie so svetom.
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PRVOTRIEDNA KVALITA
Výnimočnosť pochádza vždy z niečoho výnimočného. Model 500X je vyrábaný v modernizovanej továrni SATA v Melﬁ (Potenza), v jednom z
najefektívnejších výrobných závodov na svete a prvej talianskej továrni, ktorá získala striebornú medailu v hodnotení World Class Manufacturing
za dodržiavanie medzinárodných metód pri organizácii výroby. Továreň v Melﬁ predstavuje organizačný model inšpirovaný princípmi zoštíhlenej
výroby, ktorý redukuje zložitosť výrobného reťazca, zjednodušuje montážne operácie a privádza k životu najnovší zázrak rodiny 500.
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ŠARM a ODVAHA
500X CROSS • CROSS PLUS
Tieto dva stupne výbavy demonštrujú dobrodružnú a veľkorysú
povahu modelu 500X. Predstavujú dokonalé riešenie pre tých,
ktorí hľadajú silný a osobitý automobil nielen so vzhľadom
skutočného crossoveru, ale tiež s offroadovými schopnosťami,
ktoré vám umožnia zažiť dobrodružstvo.
Verzia 500X Cross a Cross Plus sú k dispozícii s pohonom 4x2
v kombinácii so systémom kontroly trakcie Traction+ alebo
s pohonom 4x4. Vyznačujú sa nárazníkmi s offroadovým
vzhľadom a ochrannými časťami, špeciﬁckým dizajnom kolies,
detailmi exteriéru s matne chrómovaným spracovaním a
strešnými lyžinami.
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ÚROVEŇ a
OSOBITOSŤ

500X POP • PLUS • LOUNGE

Musíte mať talent, aby ste vynikli v mestskej
prevádzke vo veľkom štýle.
A pre verzie s metropolitnou povahou je to
hračka vďaka nárazníkom vo farbe karosérie
a chrómovaným detailom, ktoré zdôrazňujú
celkovú kvalitu vozidla.
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PREVODOVKY

500X ako prvý model vo svojom segmente
prichádza s 9stupňovou automatickou
prevodovkou. Vďaka dvadsiatim rôznym mapám
radenia umožňuje v porovnaní s tradičnou
automatickou prevodovkou optimalizovať
komfort aj spotrebu paliva.
Ide o úplne exkluzívny prvok
vo svete kompaktných
crossoverov.
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Deväťstupňová automatická prevodovka je k dispozícii v kombinácii
so zážihovým motorom 1.4 MultiAir s výkonom 170 k a s dieselovým
motorom 2.0 MultiJet II s výkonom 140 k, oba s pohonom 4x4. Táto
kombinácia prináša hladký prenos krútiaceho momentu a výnimočný
výkon spolu s jazdným komfortom, exkluzivitou a bezpečnosťou
pohonu všetkých kolies.
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TREME
POHONY

Fiat 500X sa chová ako crossover vyššej triedy, a to
predovšetkým vďaka skvelej ovládateľnosti a stabilite,
dokonalému pocitu za volantom a schopnostiam, ktoré
prináša zadné nezávislé zavesenie kolies MacPherson.
Navyše vďaka trojici rôznych typov pohonu: 4x2, 4x2
s funkciou Traction+ a 4x4, ponúka najširšiu ponuku
v segmente.
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4x4
Osobitým rysom pohonu 4x4 u modelu 500X je
odpojiteľný pohon zadnej nápravy, ktorý znižuje straty v
prevodoch v situáciách, kedy nie je pohon všetkých kolies
potrebný. Systém zaisťuje prenos krútiaceho momentu
na nápravy úplne samočinne bez zásahu vodiča.

500X
CROSS, CROSS PLUS

500X
PLUS, LOUNGE

Auto

Auto

Sport

4x2 TRACTION+
Traction+ kombinovaný s konﬁguráciou pohonu 4x2 u
verzií Cross a Cross Plus je elektronický systém kontroly
trakcie, ktorý pôsobením na brzdy hnacích kolies
rozdeľuje krútiaci moment na kolesá v závislosti na ich
trakcii. Vďaka tomu umožňuje jazdu aj na povrchu s
nízkou priľnavosťou.
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Traction

Sport

All-weather

Volič jazdného režimu Drive Mood Selector dovoľuje vodičovi
prostredníctvom ovládača na stredovom tuneli zvoliť jedno z
troch dostupných nastavení, ktoré optimalizujú jazdnú dynamiku
a celkové správanie vozidla. Systém je ponúkaný v rámci
štandardnej výbavy u verzií Plus, Lounge, Cross a Cross Plus.
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Pohon 4x4 modelu 500X nekladie vašim túžbam po dobrodružstve
žiadne medze. Dokonalého spojenca nachádza vo verziách
Cross a Cross Plus, a to vďaka väčšej svetlej výške než je u verzií
s pohonom 4x2, dizajnu nárazníka, ktorý zlepšuje nájazdový
uhol a uhol zjazdu, aj vďaka ochranným častiam podvozku.
Pretože to všetko sa v teréne počíta.

22,3°
30,1°

21,3°

Týka sa verzií Cross a Cross Plus s pohonom 4x4
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CITING
MOTORY
Široký rad výkonných motorov modelu 500X dokáže rozpútať skutočné emócie:
zážihové 1.6 E-Torq 110 k, 1.4 Turbo MultiAir II 140 k a vrcholný 1.4 Turbo MultiAir II 170 k s pohonom 4x4 a 9stupňovou
automatickou prevodovkou a dieselové 1.3 MultiJet II 95 k, 1.6 MultiJet II 120 k a 2.0 MultiJet II 140 k s pohonom 4x4 a
9stupňovou automatickou prevodovkou. Všetky motorizácie spĺňajú emisnú normu Euro 6 a v štandarde sú vybavené
systémom Start&Stop (s výnimkou motora 1.6 E-Torq, kde je voliteľne). Ich charakteristickou vlastnosťou je vynikajúci
výkon, avšak pri súčasne nízkej spotrebe paliva a nízkych emisiách CO2.
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Zdvihový objem (cm3)
Maximálny výkon
kW (k) pri ot./min

Maximálny krútiaci moment
Nm pri ot./min

Prevodovka
Pohon
Palivový systém
Systém Start&Stop
Spotreba paliva v
kombinovanej prevádzke
(l/100 km)

Emisie CO2

(g/km)

Emisná norma
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1.6 E-Torq 110 k

1.4 Multiair II 140 k

1.4 Multiair 140 k
DDCT

1.4 Multiair II 170 k

1.3 MultiJet 95 k

1.6 MultiJet II 120 k

2.0 MultiJet 140 k
MT

2.0 MultiJet II 140 k
AT

1598

1368

1398

1368

1248

1598

1956

1956

81 (110) pri 5500

103 (140) pri 5000

103 (140) pri 5000

125 (170) pri 5500

70 (95) pri 3750

152 pri 4500

230 pri 1750

230 pri 1750

250 pri 2500

200 pri 1500

320 pri 1750

350 pri 1750

350 pri 1750

5stupňová
manuálna

6stupňová
manuálna

6stupňová
dvojspojková

9stupňová
automatická

5stupňová
manuálna

6stupňová
manuálna

6stupňová
manuálna

9stupňová
automatická

4x2

4x2

4x2

4x4

4x2

4x2

4x4

4x4

Benzín

Benzín

Benzín

Nafta

Nafta

Nafta

Nafta

-

Áno

Benzín
Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

6,4

6,0

5,9

6,8

4,1

4,1

4,9

5,5

147
Euro 6

139
Euro 6

136
Euro 6

157
Euro 6

109
Euro 6

109
Euro 6

130
Euro 6

144
Euro 6

88 (120) pri 3750 103 (140) pri 4000 103 (140) pri 4000
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TRAORDINARY
BEZPEČNOSŤ
S 500X si môžete vychutnať každú cestu s úplným
pokojom, predovšetkým vďaka bohatej štandardnej
bezpečnostnej výbave, ktorá zahŕňa 6 airbagov alebo
elektronickú kontrolu stability. Maximálna ochrana a
minimálny stres pre mimoriadny zážitok z jazdy.
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Varovanie pred čelným nárazom
VAROVANIE PRED ČELNÝM NÁRAZOM

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ PARKOVACIA BRZDA

SLEDOVANIE JAZDNÝCH PRUHOV

ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA

Systém varuje vodiča v prípade, že radar a video
senzory odhalia príliš veľký rozdiel v rýchlostiach
medzi 500X a vozidlom idúcim pred ním. Ak vodič
nereaguje, systém začne automaticky brzdiť, aby
kolízii zabránil, alebo aspoň zmiernil jej následky.

Monitoring mŕtveho uhla
Systém monitoruje prítomnosť vozidiel v
mŕtvych uhloch a varuje vodiča pomocou
svetelných ikon na vonkajších spätných
zrkadlách. Zahŕňa tiež funkciu, ktorá vodiča
počas cúvania varuje pred vozidlami
približujúcimi sa zo strany.

MONITORING MŔTVEHO UHLA

ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY

Sledovanie jazdných pruhov
Varuje vodiča pri neúmyselnom opustení
jazdného pruhu (bez použitia ukazovateľa
smeru). Vizuálne upozornenie na prístrojovom
paneli je sprevádzané väčším odporom riadenia
pri zmene smeru.
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TROVERTED
INFOTELEMATIKA
Surfovanie po sieti je v 500X rovnako jednoduché ako
jeho pohyb na ceste. 500X je priateľský a otvorený
celému svetu. Umožňuje nepretržité pripojenie k
najdôležitejším sociálnym sieťam prostredníctvom
série služieb systému UConnectTM Live*.

* V ponuke čoskoro
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UConnect™ Radio je vstupnou bránou do celého sveta.
UConnect™: jednoduchý, ale komplexný audio systém s RDS
tunerom a prehrávačom médií so vstupmi USB a AUX.
UConnect™ Radio 5’’ DAB má navyše veľkú 5palcovú dotykovú
obrazovku a digitálne rádio DAB (Digital Audio Broadcasting),
ovládače na volante a funkcie Bluetooth® Hands-Free, Bluetooth®
Audio streaming a eco:Drive.
UConnect™ Radio 5 “DAB je tiež k dispozícii s navigáciou
(voliteľne).
UConnect™ Radio 6,5’’ Nav DAB predstavuje vrchol v ponuke
infotelematických zariadení. Ponúka veľkú 6,5palcovú dotykovú
obrazovku s vysokým rozlíšením a navigáciu 3D.

UConnect™ Radio

UConnect™ Radio 5’’
UConnect™ Radio Nav 5’’

UConnect™ Radio Nav 6.5”

Na palube modelu 500X je ľahké popustiť uzdu svojim
emóciám a užiť si počúvanie špičkového audio systému Beats
Audio naplno. Vďaka deviatim reproduktorom a zosilňovaču s
výkonom cez 500 watt je zvuk veľmi realistický, čistý a s vysokou
vernosťou reprodukcie akustického signálu (high-ﬁdelity Hi-Fi).
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TRA
KOMFORT

500X zahŕňa cestujúcich mnohými jedinečnými detailmi. V centre pozornosti je vodič:
prístrojový panel ho víta jemným povrchom, kvalitným spracovaním a dokonalými farebnými kombináciami. Sedadlá sú
navrhnuté tak, aby poskytovali optimálny komfort. Sú široké, príjemné a ich boky zdobí povrchová úprava z vycibrených
materiálov prêt-à-porter.
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Interno
in pelle
traforata
color
tabacco,
con
inserti
tecnici
Verzia
Lounge
s interiérom
čalúneným
perforovanou
kožou
v odtieni
hnedá
Tobacco.color
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grigio ardesia, optional.

Interno in pelle nera traforata con inserti rossi, optional.

Verzia Cross Plus s interiérom čalúneným čiernou perforovanou kožou.
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500X POP - PLUS
Interiér čalúnený
štruktúrovanou čiernou
textíliou a sivou
technickou tkaninou.

500X PLUS
Interiér čalúnený
štruktúrovanou čiernosivou textíliou a červenou
technickou tkaninou.

Veľká presklená strecha s elektrickým otváraním.

500X LOUNGE
Sivá textília s
gravírovaným vzorom
prêt-à-porter a tmavo
hnedá eko koža.

500X LOUNGE
Sivá textília s
gravírovaným vzorom
prêt-à-porter a béžová
eko koža.

V kombinácii s koženým
čalúnením je možné
predné sedadlá voliteľne
vybaviť elektrickým
nastavením v ôsmich
smeroch.

500X CROSS CROSS PLUS
Štruktúrovaná sivá textília
s trojrozmerným pleteným
vzorom a čierna eko koža.

PRESSIVE
FARBY
Komunikatívne a originálne 500X miluje, keď môže vyjadriť
svoju osobnosť. Jeho nezameniteľný štýl podporuje 12 rôznych
farieb karosérie: 4 pastelové, 5 metalických, jeden matný
metalický odtieň a 2 trojvrstvové laky.

42

43

FARBY KAROSÉRIE

ČELNÁ PLOCHA PRÍSTROJOVÉHO PANELA

PASTELOVÉ

296
BIELA GELATO

601
ČIERNA CINEMA

331
SIVÁ ARTE

895
ČERVENÁ PASSIONE
PRÍSTROJOVÝ
PANEL
ZODPOVEDAJÚCI
FARBE KAROSÉRIE
• štandard u
POP
PLUS
LOUNGE

METALICKÉ

348
SIVÁ ARGENTO

679
SIVÁ MODA

888
MODRÁ VENEZIA

399
BRONZOVÁ MAGNETIC

330
ZELENÁ TOSCANA

MATNÉ METALICKÉ

TROJVRSTVOVÉ

ŠTRUKTÚROVANÝ
PRÍSTROJOVÝ PANEL
S MATNE SIVÝM
SPRACOVANÍM
• štandard u
CROSS
CROSS PLUS

824
ŽLTÁ AMALFI
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831
ČERVENÁ AMORE

400
BRONZOVÁ MAGNETIC
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Vložky na stredovom
tuneli a na
obložení dverí so
vzhľadom karbónu

Vložky na stredovom
tuneli a na
obložení dverí so
vzhľadom karbónu

Vložky na stredovom
tuneli a na
obložení dverí so
vzhľadom karbónu

Vložky na stredovom
tuneli a na
obložení dverí so
vzhľadom lešteného hliníka

Vložky na stredovom
tuneli a na
obložení dverí so
vzhľadom lešteného hliníka

Vložky na stredovom
tuneli a na
obložení dverí so
vzhľadom lešteného hliníka

Vložky na stredovom
tuneli a na
obložení dverí so
vzhľadom lešteného hliníka

Vložky na stredovom
tuneli a na
obložení dverí so
vzhľadom lešteného hliníka

Štruktúrovaná čierna textília
a sivá technická tkanina

Štruktúrovaná čierna textília a
sivá technická tkanina

Štruktúrovaná čierno-sivá
textília a červená
technická tkanina

Sivá textília s gravírovaným
vzorom prêt-à-porter a béžová
eko koža

Sivá textília s gravírovaným
vzorom prêt-à-porter a tmavo
hnedá eko koža

Štruktúrovaná sivá textília s
trojrozmerným pleteným vzorom,
čierna eko koža

Perforovaná čierna koža s
vložkami z červenej technickej
tkaniny

Perforovaná koža v odtieni
Tobacco s vložkami z technickej
tkaniny v sivom odtieni Ardesia

500X

500X

500X

500X

500X

500X

500X

500X

POP

PLUS

PLUS

LOUNGE

LOUNGE

CROSS
CROSS PLUS

PLUS/LOUNGE
CROSS/CROSS PLUS
(voliteľné)

PLUS/LOUNGE
CROSS/CROSS PLUS
(voliteľné)
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FARBY KAROSÉRIE A KOMBINÁCIE ČALÚNENIA INTERIÉRU
TEXTILNÉ ČALÚNENIE
Stupeň výbavy
Čelná plocha prístrojového panela
Vložky na stredovom tuneli a
obložení dverí

Sedadlá

Plus

Pop

KOŽENÉ ČALÚNENIE (VOLITEĽNÉ)

Lounge

Cross

Cross Plus

Plus (doplnok 211)

Lounge (doplnok 211)

Cross (doplnok 211)

Cross Plus (doplnok 211)

vo farbe karosérie

vo farbe karosérie

vo farbe karosérie

vo farbe karosérie

vo farbe karosérie

štruktúrovaná v
matne sivom odtieni

štruktúrovaná v
matne sivom odtieni

vo farbe karosérie

vo farbe karosérie

vo farbe karosérie

vo farbe karosérie

štruktúrovaná v matne
sivom odtieni

štruktúrovaná v matne
sivom odtieni

štruktúrovaná v matne
sivom odtieni

štruktúrovaná v matne
sivom odtieni

vzhľad karbónu

vzhľad karbónu

vzhľad karbónu

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

vzhľad lešteného
hliníka

Štruktúrovaná sivá
textília s
trojrozmerným
pleteným vzorom,
čierna eko koža
(030)

Štruktúrovaná sivá
textília s
trojrozmerným
pleteným vzorom,
čierna eko koža
(032)

Štruktúrovaná čierna Štruktúrovaná čierna
textília a sivá
textília a sivá
technická tkanina
technická tkanina
(107)
(107)

Sivá textília s
Sivá textília s
Štruktúrovaná
čierno-sivá textília a gravírovaným vzorom gravírovaným vzorom
prêt-à-porter a
červená technická prêt-à-porter a tmavo
béžová eko koža
hnedá eko koža
tkanina
(374)
(377)
(110)

Perforovaná koža v
Perforovaná koža v
Perforovaná koža v
Perforovaná koža v
Perforovaná čierna koža
Perforovaná čierna koža
Perforovaná čierna koža
Perforovaná čierna koža
odtieni Tobacco a sivá
odtieni Tobacco a sivá
odtieni Tobacco a sivá
odtieni Tobacco a sivá
a červená technická
a červená technická
a červená technická
a červená technická
technická tkanina v
technická tkanina v
technická tkanina v
technická tkanina v
tkanina
tkanina
tkanina
tkanina
odtieni Ardesia
odtieni Ardesia
odtieni Ardesia
odtieni Ardesia
(540)
(408)
(402)
(686)
(461)
(410)
(551)
(554)

Pastelová
895 Červená Passione

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

296 Biela Gelato

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

601 Čierna Cinema

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Neštandardné pastelová (5CF)

331 Sivá Arte
Metalická (210)
679 Sivá Moda

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

348 Sivá Argento

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

399 Bronzová Magnetic

C

C

C

C

C

C

C

C

C

888 Modrá Venezia

C

C

C

C

C

C

C

C

C

330 Zelená Toscana

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Trojvrstvová (270)
831 Červená Amore

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Trojvrstvová (802)
824 Žltá Amalﬁ

C

C

C

C

Matná metalická (4H5)
400 Bronzová Magnetic
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500X
POP

500X
PLUS

500X
LOUNGE

500X
CROSS

500X
CROSS PLUS

16” vysoko lesklé
sivé kryty kolies

17” matné sivé
zliatinové kolesá

18” lesklé sivé
zliatinové kolesá

17” leštené sivé matné
zliatinové kolesá s
diamantovou úpravou

18” dvojtónové matné
sivé zliatinové kolesá s
diamantovou úpravou

16” leštené lesklé
zliatinové kolesá

17” čierne zliatinové
kolesá s diamantovou
úpravou

18” leštené matné
zliatinové kolesá s
diamantovou úpravou

18” dvojtónové matné
sivé zliatinové kolesá s
diamantovou úpravou

18” leštené matné
zliatinové kolesá s
diamantovou
úpravou

18” lesklé sivé zliatinové
kolesá
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CLUSIVE
MOPAR
®

Vďaka rozmanitosti a pestrosti sme jedineční. A 500X nám
v tom pomáha. Môžeme byť sami sebou a mať radosť každý
deň vďaka mnohým exkluzívnym prvkom príslušenstva a
personalizácie od značky Mopar®. S 500X môžeme ľahko
napĺňať svoje vášne bez akýchkoľvek obmedzení.
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XTRA BALÍKY - FARBY

ORGANIZÉR BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU

XTRA BALÍKY PRE VOĽNÝ ČAS

Červený Xtra balík (kryty zrkadiel, lišty a polepy)
Biely Xtra balík (kryty zrkadiel, lišty a polepy)

Personalizácia
Pre väčší výber farebných kombinácií je k dispozícii päť Xtra balíkov (Červený, Biely, Čierny, Bronzový, Béžový) obsahujúcich
kryty zrkadiel, lišty na dverách a polepy strechy a kapoty, ktoré dokonale ladia so zliatinovými kolesami. Pre tých, ktorí dávajú
prednosť chrómovaným doplnkom, je pripravený Xtra balík Chrom.

Bronzový Xtra balík (kryty zrkadiel, lišty a polepy)
Béžový Xtra balík (kryty zrkadiel, lišty a polepy)
Čierny Xtra balík (kryty zrkadiel a polepy)

Nosiče
500X ponúka široký rad atraktívnych a funkčných systémov pre prevoz športového vybavenia, napríklad bicyklov, surfových
dosiek, lyží a snowboardov, ako aj rad príslušenstva navrhnutý pre čo najefektívnejšie využitie batožinového priestoru: ochranné
prvky, siete a organizéry. Pre väčší komfort ponúka 500X tiež dva balíky určené pre voľný čas. Xtra balík Leto a Zima kombinuje
nosič bicyklov a lyží s ochranou batožinového priestoru.
Zliatinové kolesá
Pre upravenie vozidla do úplne jedinečnej podoby pripravila značka Mopar® rad 18palcových zliatinových kolies s piatimi
povrchovými úpravami, ktoré sú určené výhradne pre model 500X.

Rad krytov kľúčov,
ktoré urobia každú
vašu cestu ešte
osobitejšou.
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ZLIATINOVÉ KOLESÁ

Xtra balík Chrom
(kryty zrkadiel, okolie
hmlových svetiel, prúžok
na kapote, lišty)
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VOLITEĽNÉ BALÍKY

BALÍK ZIMA PLUS

• Vyhrievaný volant
• Vyhrievané predné sedadlá
• Vyhrievané čelné okno a
priestor stieračov

500X je jedinečný. A ten váš musí byť xtra jedinečný!
Vďaka 11 voliteľným balíkom sú vaše možnosti personalizácie
prakticky bez limitov. Balíky obsahujú jedinečné prvky, ktoré urobia
váš automobil ešte exkluzívnejším.

BALÍK PLUS

• Manuálna klimatizácia
• UConnect™ rádio MP3
so 4 reproduktormi
• Ovládanie rádia na
volante
• Zásuvky USB / AUX-IN
• Chladená priehradka v
prístrojovom paneli

POP

BALÍK BEZPEČNOSŤ

• Sledovanie jazdných
pruhov
• Monitoring mŕtveho
uhla
• Varovanie pred čelným
nárazom
• Zadná kamera

PLUS
LOUNGE
CROSS
CROSS PLUS

BALÍK BEZPEČNOSŤ PLUS*

• Sledovanie jazdných
pruhov
• Monitoring mŕtveho
uhla
• Varovanie pred čelným
nárazom
• Zadná kamera
• Adaptívny tempomat
• Automatické
prepínanie svetiel
PLUS
LOUNGE
CROSS
CROSS PLUS

BALÍK KOMFORT

• Keyless Entry +
Keyless Go
• Elektricky nastaviteľná
bedrová opierka vodiča
• Predná lakťová opierka
• Pevné polohovateľné
dno batožinového
priestoru

PLUS
CROSS

BALÍK KOMFORT
PLUS

• Tretia hlavová
opierka vzadu
• Výškovo nastaviteľné
sedadlo spolujazdca
• Koberčeky vpredu a
vzadu

PLUS
LOUNGE
CROSS
CROSS PLUS

BALÍK VIDITEĽNOSŤ

• Senzory dažďa a
stmievania
• Elektricky sklopné
vonkajšie spätné zrkadlá
• Monochromatické
vnútorné spätné zrkadlo
• Automatické
rozsvietenie svetlometov

PLUS
LOUNGE
CROSS
CROSS PLUS

BALÍK ZIMA

• Vyhrievaný volant
• Vyhrievané čelné okno
a priestor stieračov

PLUS
LOUNGE
CROSS
CROSS PLUS

• Kožené sedadlá
• Tretia hlavová opierka
vzadu

PLUS
LOUNGE
CROSS
CROSS PLUS

PLUS
LOUNGE
CROSS
CROSS PLUS

BALÍK POHODLIE

BALÍK BUSINESS

• V ôsmich smeroch elektricky
nastaviteľné sedadlo vodiča
a spolujazdca
• Tretia hlavová opierka vzadu
• Koberčeky vpredu a vzadu

*V ponuke čoskoro

LOUNGE
CROSS PLUS
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BALÍK KOŽA

• Predná lakťová opierka
• Automatická dvojzónová
klimatizácia
• Sedadlo vodiča s
nastaviteľnou bedrovou
opierkou
• Keyless Entry + Keyless Go
• UConnectTM rádio a navigácia
s 5”dotykovou obrazovkou
• Kompas
PLUS
CROSS
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
500X

1.6 E-Torq 110 k MT

Pop

C

Plus

C

1.4 MultiAir II 140 k MT

1.4 MultiAir II 140 k DDCT

1.4 MultiAir II 170 k AT

C

1.3 MultiJet II 95 k MT 1.6 MultiJet II 120 k MT 2.0 MultiJet II 140 k MT 2.0 MultiJet II 140 k AT

C

C

Lounge

C

C

C

Cross

C

C

C

Cross Plus

Zdvihový objem (cm3)
Maximálny výko: kW (k) pri ot./min
Maximálny krútiaci moment: Nm pri ot./min
Prevodovka
Pohon
Palivo

C

C

C

C

C
C

1.6 E-Torq 110 k MT

1.4 MultiAir 140 k MT

1.4 MultiAir 140 k DDCT

1.4 MultiAir 170 k AT

1.3 MultiJet II 95 k MT

1.6 MultiJet 120 k MT

2.0 MultiJet 140 k MT

2.0 MultiJet 140 k AT

1598

1368

1368

1368

1248

1598

1956

1956

82 (110) pri 5500 so S&S
81 (110) pri 5500 bez S&S

103 (140) pri 5000

103 (140) pri 5000

125 (170) pri 5500

70 (95) pri 3750

88 (120) pri 3750

103 (140) pri 4000

103 (140) pri 4000

152 pri 4500

230 pri 1750

230 pri 1750

250 pri 2500

200 pri 1500

320 pri 1750

350 pri 1750

350 pri 1750

5stupňová manuálna

6stupňová manuálna

6stupňová dvojspojková

9stupňová automatická

5stupňová manuálna

6stupňová manuálna

6stupňová manuálna

9stupňová automatická

4x2

4x2

4x2

4x4

4x2

4x2

4x4

4x4

Benzín

Benzín

Benzín

Benzín

Nafta

Nafta

Nafta

Nafta

Voliteľne

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

6,4

6,0

5,9

6,8

4,1

4,1

4,9

5,5

139 so S&S / 147 bez S&S

139

136

157

109

109

130

144

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Dĺžka
(Pop - Plus - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm)

4248 / -

4248 / 4273

4248 / 4273

- / 4273

4248 / -

4248 / 4273

- / 4273

- / 4273

Šírka
(Pop - Plus - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm)

1796 / -

1796 / 1796

1796 / 1796

- / 1796

1796 / -

1796 / 1796

- / 1796

- / 1796

Výška
(Pop - Plus - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm)

1600 / -

1600 / 1608

1600 / 1608

- / 1620

1600 / -

1600 / 1608

- / 1620

- / 1620

Rázvor (mm)

2570

2570

2570

2570

2570

2570

2570

2570

Batožinový priestor (l)

350

350

350

350

350

350

350

350

48

48

48

48

48

48

48

48

Systém Start&Stop
Spotreba paliva v kombinovanej prevádzke (l/100 km)
Emisie CO2 (g/km)
Emisná norma

VONKAJŠIE ROZMERY

Palivová nádrž (l)
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Záruky a servis
S každým vozidlom Fiat zakúpeným u autorizovaného predajcu je spojený kompletný servis a rozsiahle záruky. Fiat poskytuje svojim zákazníkom základnú dvojročnú záruku
rozšírenú o 3 roky s limitom do 100.000 km na mechanické výrobné vady, trojročnú záruku na výrobné chyby laku a osemročnú na prehrdzavenie karosérie. Počas základnej
dvojročnej záruky nie je v rámci podmienok obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne po celej Európe k dispozícii služba cestnej asistencie. 5 rokov
záruky nie je možné uplatniť na lokálne prestavby na alternatívny pohon LPG.
Rozsah a podmienky záruky sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke vozidla, resp. v podmienkach produktu rozšírenej záruky alebo cestnej asistencie.

Údaje uvedené v tomto katalógu majú len informatívny charakter. Výbava jednotlivých verzií a príslušné doplnky sa môžu líšiť na základe špeciﬁckých požiadaviek trhu či právnych noriem. Fiat si vyhradzuje právo zmien uvedených informácií z technických alebo
obchodných dôvodov bez predchádzajúceho upozornenia. Fiat Marketing 04.2.2344.29 - S - 02/2015 - Vytlačené v Taliansku - Tipo Stampa (TO) - Na papieri nebielenom chlórom.

ﬁat.sk
500x.ﬁat500.com/sk-SK

