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De Panda en 500 Hybrid zijn voorzien van een Hybride aandrijflijn, een nieuwe 

3-cilinder motor die wordt ondersteund door een 12V elektrisch systeem. Tijdens 

acceleratie geeft het elektrische systeem extra kracht en bij afremmen wordt de 

lithium-ion accu opgeladen. De accu hoeft niet door middel van een stekker opgeladen 

te worden.

Het systeem biedt behalve een efficiënter energiebeheer ook de

mogelijkheid tot het zogenaamde ‘coasting’, waarbij onder de 

30km/u de verbrandingsmotor wordt uitgeschakeld zoals dat ook bij 

een start-/ stopsysteem werkt. Het elektrische systeem voorziet de 

stroomverbruikers van energie zodat er aan comfort geen concessies 

gedaan worden. Dankzij deze hybride technologie wordt de CO2-

uitstoot tot 30% verminderd*.

*T.o.v. de Panda met 1.2 motor

TECHNISCHE GEGEVENS:
n Aantal cilinders: 3
n Motorinhoud: 999 cc
n Maximium vermogen: 70 pk /  

51 kw (6.000 t/min)
n Maximum koppel: 92 nm  

(3.500 t/min)
n Versnellingsbak: 6 versnellingen, 

handmatig

PRESTATIES:
n Gemiddeld verbruik (NEDC2):  

500 3,9 l/100km / Panda 4 l/100km
n CO2-uitstoot (NEDC2): 

500 88 gr/km / Panda 89 gr/km

VOORDELEN:
n Zuiniger
n Minder CO2-uitstoot
n Comfortabel



*T.o.v. de Panda met 1.2 motor



Launch Edition

Standaard voorzien van:

n Apple CarPlay en Android Auto-
voorbereiding

n Panoramadak vast met 
zonnescherm

n Parkeersensoren achter

n 16" ‘Launch Edition’ lichtmetalen 
velgen

n Specifiek Launch Edition exterieur
n Specifiek Seaqual® interieur



Launch Edition

Standaard voorzien van:

n Uconnect radio met Bluetooth® 
met spraak-herkenning, USB, 
verwijderbare smartphone cradle en 
Waze navigatie

n Automatische airconditioning

n Specifiek Seaqual interieur
n Parkeersensoren achter



Wat is Seaqual™?

‘Seaqual™ Yarn’ is een speciaal materiaal 
die afgeleid is van gerecycleerd plastic: 
10% van dat plastic is afkomstig uit de 
zee, 90% van het land.

Dit materiaal wordt geproduceerd door 
uit de zee gehaald plastic te verwerken 
tot polyethyleen-tereftalaatvlokken. Die 
vlokken worden vervolgens gebruikt 
in het garen waarvan de stoffen 
worden gemaakt. In de weeffase 
wordt dit zee-polyester gemengd met 
andere milieuvriendelijke, natuurlijke, 
gerecycleerde of gerecupereerde vezels. 
Dat groene proces wordt aangevuld 
met de aanbrenging van verfstoffen 

en milieuvriendelijke afwerkingen 
die water en energie besparen in 

vergelijking met de klassieke 
materialen. 

Deze duurzame filosofie past 
perfect bij de Hybride en de 

innovatieve geest van de Fiat 
500 en Panda.

Meer informatie: seaqual.org
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