Prijslijst per 1 januari 2017
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STANDAARDUITRUSTING

Exterieur
• 16" lichtmetalen velgen met blauwe coating en
verchroomde naafdoppen
• 500-logo’s op de achterspatschermen met
houtinleg
• Aquamarijnkleurige dubbele striping over de taillelijn
• Donkerblauw linnen dak (cabrio) of zwartgelakt dak
(berlina)
• Exclusieve metallic-lakkleur Blu Sera
• Mistlampen voorzijde
• Riva-emblemen op de voorspatschermen en
achterklep
• Verchroomde buitenspiegelkappen en sierlijst
op de motorkap
• Verchroomde deurgrepen
Interieur
• 7-inch TFT-display met Riva-startscherm
• Dashboard sierstrip in kleur carrosserie
• Genummerde Special Edition uitvoering (100
exemplaren)
• Gepersonaliseerde plaquette op tunnelconcole
• Gestikt Riva-logo op de rugleuningen van de
voorstoelen
• Houten versnellingspookknop
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PRIJZEN

UITVOERING
• Houten stuurwiel
• Ivoorkleurige veiligheidsgordels met belijning
in Blu Sera
• Mahoniehouten dashboard met ingelegde sierlijst en
Riva-logo van esdoornhout
• Mahoniehouten dorpellijsten met esdoorninleg
• Opbergvakken in de portieren
• Portierpanelen met ivoorkleurige inzetstukken
• Stoelbekleding van ivoorkleurig leder met bies
in Blu Sera
• Vloermatten van PVC en velours en beschermmat
voor bagageruimte met houtinleg en Riva-logo
Comfort / Audio / Functionaliteit
• 12V aansluiting
• Automatische airconditioning
• Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
incl. ontgrendeling achterklep
• Dual drive stuurbekrachtiging
• Elektrisch bedienbaar panoramadak (berlina)
• Elektrisch bedienbare en verwarmbare
buitenspiegels
• Elektrisch bedienbare ramen vóór

•
•
•
•
•

Fix & Go bandenreparatiekit
In hoogte verstelbaar stuurwiel
Lederen stuurwiel
Parkeersensoren achter
Uconnect 7" navigatie incl. Bluetooth,
AUX, USB en Uconnect Live
• Verwarmbare achterruit

MOTORISERING

Energielabel

Bijtellingscategorie

CO2uitstoot

Code

Netto cat.
prijs

BPM
bedrag

BTW
bedrag

Fiscale
waarde*

Consumentenprijs*

Berlina

TwinAir Turbo 105

22%

99

150.0R7.4

18.150,-

2.023,-

3.812,-

23.985,-

24.745,-

Cabrio

TwinAir Turbo 105

22%

99

150.5R7.4

20.630,-

2.023,-

4.332,-

26.985,-

27.745,-

Veiligheid
• 2 hoofdsteunen achter
• ABS
• Bandenspanningssensoren (TPMS)
• Bestuurdersairbag
• ESC (Electronic Stability Control) met Hill Holder
• Knie airbag
• Passagiersairbag (uitschakelbaar)
• Verlichting met vertraagde uitschakeling
(Follow me home)
• Window airbags
• Zij-airbags
*) Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant,
Pre Delivery Inspection (0-beurt), 2 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage en kentekenkosten (kentekenaanvraag á €39,- BTW-vrij
en tenaamstelling á 9,91 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-nor
gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers.
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OPTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES
MOTOR
Aantal cilinders
Cilinderinhoud (cm3)
Compressieverhouding
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min
Max. koppel in Nm bij t/min

TwinAir Turbo 105
2
875
10,0 : 1
77 (105) / 5.500
145 / 2.000

Milieunorm

Euro 6

Distributie

Bovenliggende nokkenas (kettingaandrijving)

Brandstofsysteem
Start&Stop systeem

Elektronisch geregelde sequentiele en gefaseerde multipoint-inspuiting
Ja

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Aandrijving
Versnellingsbak
Aantal versnellingen

Voorwielaandrijving
Handgeschakeld
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Stuurinrichting

Dualdrive elektrische stuurbekrachtiging

Draaicirkel (m)

9,3

WIELOPHANGING
Vóór
Achter

Onafhankelijke McPherson-ophanging, dubbelwerkende telescoopschokdempers en stabilisatorstang voorzien
van trekstangen met kogeldraaipunten
Torsieas met langsdraagarmen, schroefveren, telescoopschokdempers en stabilisatorstang

REMMEN (S=schijfremmen, T=trommelremmen)
Vóór (diameter in mm)

S 257

Achter (diameter in mm)

S 240

MATEN & GEWICHTEN
Lengte (mm)

3.571

Breedte (mm)

1.627

Hoogte (mm)

1.488

Inhoud bagageruimte
Inhoud brandstoftank (l)

Bedragen in euro

Bandenmaat

185
35
195/45 R16

CODE

excl. BTW

BTW 21%

incl. BTW

Automatisch dimmende binnenspiegel

410

161,-

34,-

195,-

Max. toelaatbaar gewicht (kg)

1.380

BeatsAudio HiFisysteem

4YG

455,-

95,-

550,-

230

657,-

138,-

795,-

Max. gewicht aanhangwagen
geremd / ongeremd (kg)

800 / 400

Bi-xenon koplampen
Donker getinte ramen achter incl. achterruit

070

161,-

34,-

195,-

Rokerskit

665

21,-

4,-

25,-

Kentekengewicht (kg)

Kogeldruk (kg)

915

60

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)

188

0-100 km/u (sec.)
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VERBRUIK & EMISSIE 1)
Richtlijn volgens EU-norm
Brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer

5,5

Brandstofverbruik in l/100 km buitenweg

3,5

Brandstofverbruik in l/100 km gecombineerd

4,2

CO2-emissie (g/km)

99

1)
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715/2007 - 692/2008A

 et hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een uiterst
H
rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, stroomgebruikers en
het wegdek).
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Uw Fiat-dealer:

De in de prijslijst genoemde prijzen en uitrustingen kunnen aan verandering onderhevig zijn, zonder voorafgaande opgave. FCA Netherlands B.V. behoudt zich het recht om
zonder voorafgaande reden wijzigingen aan te brengen in de prijslijst. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijzen. Het getoonde beeldmateriaal kan afwijken van
de werkelijkheid.
FCA Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175 RA Lijnden. www.fiat.nl

