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A TASTE OF

, TODAY

DE
NIEUWE
500X.
DE CROSSOVER
NIEUWE TECHNOLOGIE ZAL ONS DAGELIJKS
LEVEN VERANDEREN. MAAR HOE PRECIES,
WEET NIEMAND. WEL STAAT VAST DAT HET ONZE
MOGELIJKHEDEN VERDER ZAL VERGROTEN.
ONZE ERVARINGEN VERDER ZAL VERBREDEN.
EN ONZE WERELD NOG VEILIGER, LEUKER
EN MOOIER ZAL MAKEN. DE TECHNOLOGIE
VAN DE NIEUWE FIAT 500X IS KLAAR VOOR DE
TOEKOMST EN GEEFT U DAAR NU ALVAST EEN
VOORPROEFJE OP.
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VA N
MORGEN
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DE STAD IS DE
TOEKOMST
EEN STAD ZAL ZICH BLIJVEN
ONTWIKKELEN.
EN ER IS NU MANIER OM
DAT TE BELEVEN:

DE FIAT
500X URBAN.
Ervaar de stad van vandaag met de technologie
van morgen met de Fiat 500X Urban.
De nieuwe 500X is niet alleen voorzien van
intelligente connectiviteitsoplossingen en de
nieuwste rij-assistentiesystemen, maar loopt ook
voorop in stijl, zodat u zelfs in de verkeersdrukte
van de grote stad nooit onopgemerkt zal blijven.
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GEMAAKT VOOR
DE NATUUR
VOOR DE
ONTDEKKINGSREIZERS VAN MORGEN:

DE NIEUWE FIAT
500X CROSS.
De 500X Cross
is gemaakt voor
avonturiers:
met zijn nieuwste
veiligheidstechnologieën
en rij-assistentiesystemen
biedt de 500X zowel
in de Cross versie als
City Cross u alle vrijheid
om van het leven te
genieten.
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KLAAR VOOR DE

TOEKOMST MET

DE NIEUWE

500X!

DESIGN
VERFIJNDE STYLING MAAKT DE NIEUWE 500X
MOOIER DAN OOIT.

INTELLIGENTIE
MET RIJ-ASSISTENTIESYSTEMEN VAN DE NIEUWSTE GENERATIE
LOOPT DE 500X VOOROP IN ZIJN KLASSE.

EFFICIENCY
DE NIEUWE GENERATIE BENZINEMOTOREN ZIJN ZUINIGER,
STILLER EN EFFICIENTER.

CONNECTIVITEIT
BLIJF VERBONDEN MET DE NIEUWSTE CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN
EN INFOTAINTMENTSYSTEMEN.
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DESIGN VAN
DE TOEKOMST
STIJLVOLLE ZICHTBAARHEID.
NIEUWE LED-KOPLAMPEN EN LED-ACHTERLICHTEN
De n ieu w e k o p la m p e n m e t LE D - verlic h t in g b i e d e n v e e l b e t e r z i c ht
en vers t erk e n h e t k a ra k t er va n d e 5 0 0 X . D e L E D - a c ht e r l i c ht e n l a t e n he m
nó g b et e r o p va llen in h et d o n k e r en d e ni e uw e v o o r - e n a c ht e r b ump e r
zo rg en vo o r e e n s t o ere u it s t ra lin g . M e t d e ni e uw e kl e ur e n i s d e 5 00X
h e le m a a l n a a r w en s s a m e n t e s t e lle n .

12

13

De subtiele designdetails, exclusieve
bekledingsstoffen, duidelijk afleesbare
instrumenten en het nieuwe stuurwiel
zorgen voor een mix van stijl en rijcomfort.
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DE VEILIGHEID VAN
DE TOEKOMST
EEN AUTO DIE DE WEG
KAN LEZEN?
HET KAN!
NIEUWE RIJ-ASSISTENTIETECHNOLOGIEËN
V a na f v a nd a a g i s e r e e n a uto d i e d e weg kan l ezen : d e 50 0 X i s voor zi en
v a n d e ni e uw s t e t e c hno l o gi eën . Met d eze n i eu we r i j -assi sten ti esystemen
z o r g t d e 5 00X e r v o o r d a t u al ti j d al l es on d er c on tr ol e h eef t ti j d en s h et
r i j d e n. H i j he r ke nt d e b e l a n g r i j kste ver keer sb or d en l an g s d e weg en
w a a r s c huw t w a nne e r u ha r der r i j d t d an toeg estaan .
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REAR CROSS
PATH DETECTION

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
& SPEED ADVISOR
Dit systeem geeft belangrijke verkeersborden als
pictogram op het instrumentenpaneel weer.
Wanneer de snelheidsassistentie is ingeschakeld, kunt
u met een druk op de knop de rijsnelheid
aan de waargenomen maximumsnelheid aanpassen.

Dit systeem biedt hulp bij het achteruit wegrijden
uit een parkeervak of onoverzichtelijke uitrit.
Het wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen
van de achteruitversnelling en waarschuwt u met een
oplichtend waarschuwingssymbool in de buitenspiegel
voor kruisend verkeer achter de auto.
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AUTONOMOUS EMERGENCY
BRAKE

ACHTERUITRIJCAMERA

Deze autonome noodremfunctie waarschuwt wanneer
er met een hogere snelheid wordt afgereden op een
langzamer rijdende voorligger. Het systeem geeft een
korte remimpuls om u tot remmen aan te sporen.
Indien nodig activeert het systeem automatisch
de remmen om een botsing te voorkomen
of de gevolgen daarvan te beperken.

De achteruitrijcamera vergemakkelijkt achteruit
inparkeren en andere lastige manoeuvres.
De zone achter de auto wordt haarscherp weergegeven
op het Uconnect™-scherm in het dashboard,
waarbij dynamische hulplijnen aangeven hoeveel
ruimte u nog heeft en in welke richting u moet sturen
om de auto perfect op z'n plek te zetten.
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LANE
ASSIST
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DODEHOEKINDICATOR
Op basis van camera’s waarschuwt de actieve
rijstrookbewaking u voor het mogelijk onbedoeld
verlaten van de rijstrook: wanneer u de
rijstrookmarkering op de weg overschrijdt zonder
richting aan te geven, verschijnt er een waarschuwing
in het instrumentenpaneel, terwijl u met tegendruk
in het stuurwiel wordt aangespoord weer
in uw rijstrook terug te keren.

De parkeersensoren in de voor- en achterbumper
helpen u bij parkeermanoeuvres en achteruit rijden:
ze waarschuwen u met behulp van geluidssignalen
bij het naderen van een obstakel voor of achter de auto.
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SAFETY
DISTANCE MANAGER
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PARKEERSENSOREN
VOOR EN ACHTER
454545454545454575427654245676477542757524255245

Deze geavanceerde vorm van cruise control
houdt automatisch een veilige afstand aan tot een
voorligger die in dezelfde rijstrook rijdt. De afstand
tot u voorligger kunt u zelf naar wens instellen
(dit systeem werkt vanaf 30 km/uur).
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ADAPTIVE HIGH-BEAM

Met dit systeem is het mogelijk om ook ‘s nachts veilig te rijden
dankzij een maximale helderheid in elke situatie.
Het schakelt van de grootlichten over op de dimlichten wanneer
het de achter- of voorlichten van een ander voertuig detecteert, en
schakelt terug op de grootlichten zodra de lichten zijn verdwenen.

De parkeersensoren in de voor- en achterbumper helpen
u bij parkeermanoeuvres en achteruit rijden:
ze waarschuwen u met behulp van geluidssignalen
bij het naderen van een obstakel voor of achter de auto.
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EFFICIENCY
LATEN WE SAMEN ZORGDRAGEN
VOOR EEN SCHONERE PLANEET
DE NIEUWE 500X
HELPT DAARBIJ.
NIEUWE EFFICIËNTE
TURBO-BENZINEMOTOREN

20

Met de nieuwe benzinemotoren draagt de 500X
bij aan een duurzame toekomst.
Daarom wordt hij aangeboden met een tweetal
hightech turbo-benzinemotoren die nieuwe
maatstaven voor hun klasse stellen op het
gebied van brandstofzuinigheid, prestaties,
acceleratievermogen en rijcomfort.
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D e n ieuw e t ur b o b en zin e mo t o r e n v a n d e 5 00X
k e n m e r ke n z i c h d o o r e e n
b ijzo n d e r s p a a r z a a m ka r a kt e r :
h u n b rand s t o f v e r b r ui k l i g t t o t
2 0 p ro c e nt l a g e r d a n b i j hun
vo o rg a ng e r s . To c h i s d a t ni e t
t e m erk e n a a n d e p r e s t a t i e s .
In t e g e nd e e l : d o o r d a t e e n g r o o t
d ee l va n he t ko p p e l a l b i j l a g e
t o eren ta l l e n b e s c hi kb a a r i s ,
b ied t zo w e l d e 1 20 p k v a r i a nt
a ls d e 1 5 0 p k v e r s i e o ng e ke nd e
vee l rijp l e z i e r . D e s t i l he i d v a n
d e n ieuw e mo t o r e n z o r g t v o o r
ru s t en c o mf o r t .

1.0 12v Turbo MultiAir 120
(B*)

1.3 16v Turbo MultiAir 150 DCT
(B*)

999

1332

88 kW (120) bij 5750

110 kW (150) bij 5500

190 Nm bij 1750

270 Nm bij 1850

Transmissie

manueel
met 6 versnellingen

automatisch met
dubbele ontkoppeling,
6 versnellingen

Aangedreven wielen

voor-wielaandrijving

voor-wielaandrijving

10,9

9,1

188

200

benzine, meerpuntsinjectie

benzine, meerpuntsinjectie

Cilinderinhoud (cm3)
Maximumvermogen CE
kW (pk) bij t/min

Maximumkoppel CE
kW (pk) bij t/min

Acceleratie
0-100 km/h (sec.)

Topsnelheid
(km/h)

Brandstof

Ontsteking
Start&Stop-systeem
Verbruik over gecombineerde rijcyclus
(l/100 km) - max/min

CO2-emissie over gecombineerde rijcyclus
(g/km) - max/min

Milieunorm

elektronisch, statisch, geïntegreerd met de injectie
ja

ja

6,0/5,8

6,5/6,1

139/133

146/140

Euro 6d-TEMP

Euro 6d-TEMP

* Waarde (B) geeft de CO2-emissie en het brandstofverbruik aan die zijn vastgesteld op basis van meting/terug rekening naar de NEDC-cyclus met behulp van de correlatiemethode overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1152-1153.
De waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik die zijn verkregen volgens de toepasselijke wetgeving zijn slechts vermeld om een vergelijking van de voertuiggegevens mogelijk te maken. De homologatiewaarden voor CO2-emissie
en brandstofverbruik zijn mogelijk niet representatief voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik in de praktijk, die afhankelijk zijn van een groot aantal samenhangende factoren, waaronder bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, rijstijl, route,
weersomstandigheden en wegconditie, alsmede de staat, het gebruik en de uitrusting van de auto. De vermelde waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik hebben betrekking op de modeluitvoeringen met de hoogste en laagste
waarden. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde uitrusting en/of bandenmaat. De vermelde waarden voor de CO CO2 -emissie en het brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen veranderen als gevolg van wijzigingen
in de productiecyclus. De meest recente waarden kunnen worden opgevraagd bij de officiële dealer van het gekozen FCA-merk. De officiële waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik van de door de klant aangeschafte auto staan
altijd vermeld in de documentatie die bij de auto wordt meegeleverd. Voor de berekening van aan de auto gerelateerde belastingen en heffingen waarvoor de CO2-emissie en het brandstofverbruik relevant zijn, wordt verwezen naar de lokaal van
kracht zijnde wetgeving.
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CONNECTIVITEIT
IN CONTACT MET DE WERELD
VAN MORGEN.
B l i j f a l t i j d v e rb on d en met h et Uc on n ec t™ L i ve 7-i n c h i n f otai n men tsysteem van d e n i eu we
5 00X . V o o r z i e n van Ap p l e C ar P l ay: zo ku n t u on d er weg op een vei l i g e man i er
uw i P ho ne g e br u i ken met b eh u l p van sp r aakb ed i en i n g , d e toetsen op h et stu u r wi el of h et
7 - i nc h H D -kl e u r en tou c h sc r een i n h et d ash b oar d .

Sluit uw iPhone aan op de USB-poort in de auto om toegang
te krijgen tot Apple CarPlay*
* Apple CarPlay is een handelsmerk van Apple Inc. Gebruik van het Apple CarPlay-logo
betekent dat de gebruikersinterface van het multimediasysteem in de auto voldoet
aan de kwaliteitseisen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van
dit systeem in deze auto of het voldoen ervan aan de geldende veiligheidsnormen en
-voorschriften. Gebruik van dit product met een iPhone, iPod of iPad kan de kwaliteit
van de draadloze verbinding beïnvloeden.
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UCONNECT™ 7” HD LIVE

UCONNECT™ 7” HD NAV LIVE

ADVANCED CONNECTIVITY SYSTEMS AND INFOTAINMENT.
Uconnect™ LIVE-systeem met 7-inch HD-scherm
Dit infotainmentsysteem met 7-inch HD-touchscreen
ondersteunt smartphone-integratie via Apple CarPlay
en Android Auto™ voorbereiding. Via Uconnect™
LIVE zijn onder andere TuneIn, Reuters, Twitter,
Facebook, Deezer, my:Car en eco:Drive beschikbaar.

Het UConnect infotainmentsysteem is Android Auto™*
voorbereid. De Android auto app is op dit moment nog niet
beschikbaar voor de Nederlandse markt (status 1/8/2018).
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BEATS AUDIOTM HI-FI SYSTEM.
Het optionele BeatsAudio™ hifi-systeem met een
vermogen van meer dan 500 watt staat garant
voor een geweldige muziekbeleving aan boord
van de 500X. De negen strategisch in het interieur
geplaatste speakers zorgen voor een kristalhelder
geluid bij elk volume, ongeacht de rijsnelheid.

Uconnect™ LIVE-systeem met 7-inch HD-scherm
en navigatie. Dit infotainmentsysteem met
7-inch HDtouchscreen heeft een DAB-tuner
voor digitale radioontvangst en ondersteunt
smartphone-integratie via Apple CarPlay en
Android Auto™ voorbereiding. Het geïntegreerde
navigatiesysteem leidt u niet alleen naar uw
bestemming, maar houdt u onderweg ook op de
hoogte over het weer, files en snelheidscontroles.

* Android en Android Auto™ zijn handelsmerken van Google LLC.
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DESIGN VAN DE
TOEKOMST

URBAN
Val op in stijl met de cross-over voor de moderne stad.

Buitenspiegelkappen in carrosseriekleur (optie 976)
Chroomafwerking raamlijn (optie 4MQ)
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NIEUWE FEATURES
EXTERIEUR
Vernieuwde bumpers
Reflectoren in achterbumper
LED-achterlichten
LED-dagrijverlichting voor betere zichtbaarheid
LED-koplampen (optie)

INTERIEUR
Denim zwarte bekleding met het bovenste gedeelte
in eco-leder en afgezet met een grijze bies
Eco-lederen stuurwiel met rond design
Nieuw design van het instrumentenpaneel
Apple Carplay & voorbereiding Android AutoTM

TECHNOLOGIE EN VEILIGHEID:
Lane Assist
Intelligent Speed Assist
Traffic Sign Recognition

Leverbaar in de nieuwe 1.0 GSE motor met handgeschakelde
6-versnellingsbak.
30

31

CITY CROSS

De stoere cross-over voor de grote stad.
Wees klaar voor avontuur met het outdoorkarakter van de nieuwe 500X City Cross.

Led-koplampen (optie LM6)
Aluminiumkleurige bodembeschermplaten (optie 409)
17-inch lichtmetalen velgen (optie 0R2)
Chroomafwerking raamlijn (optie 4MQ)
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500X
C
I
T
Y
C
R
O
S
S
NIEUWE FEATURES

EXTERIEUR
Vernieuwde bumpers met
geïntegreerde skidplates,
standaard in titanium grijs
LED-achterlichten
LED-dagrijverlichting voor betere
zichtbaarheid
LED-koplampen (optie)

TECHNOLOGIE EN VEILIGHEID:
Lane Assist
Intelligent Speed Assist
Traffic Sign Recognition
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INTERIEUR
Bekleding van zwarte stof met
koperen details en het bovenste
gedeelte in eco-leder en afgezet met
een koperen eco-lederen bies.
Eco-lederen stuurwiel
Nieuw design van het
instrumentenpaneel
Apple Carplay & voorbereiding
Android AutoTM
Uconnect™ 7” DAB radio met
Bluetooth en HD touchscreen in
kleur

Leverbaar in de nieuwe 1.0 GSE motor met handgeschakelde 6-versnellingsbak
en de 1.3 GSE motor met DCT.
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CROSS
De 500X Cross combineert design met een stoerheid en comfort.

Aluminiumkleurige bodembeschermplaten (optie 409)
Mat-aluminium dakrails (optie 0MV)
Chroomafwerking raamlijn (optie 4MQ)
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FEATURES
EXTERIEUR
Vernieuwde bumpers met geïntegreerde skidplates,
standaard in titanium grijs
LED-achterlichten
LED-dagrijverlichting voor betere zichtbaarheid
LED-koplampen (optie)

INTERIEUR
Bekleding van zwarte stof met koperen details en het
bovenste gedeelte in eco-leder afgezet met een koperen
eco-lederen bies.
Eco-lederen stuurwiel
Nieuw design van het instrumentenpaneel
Apple Carplay & voorbereiding Android Auto
Uconnect ™ 7 Navigatie met Bluetooth, DAB radio en
HD touchscreen in kleur

TECHNOLOGIE EN VEILIGHEID:
Lane Assist
Intelligent Speed Assist
Traffic Sign Recognition
Achteruitrijcamera
Parkeersensoren

Leverbaar in de nieuwe 1.0 GSE motor met handgeschakelde
6-versnellingsbak en de 1.3 GSE motor met DCT.
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STYLE
De 500X is verkrijgbaar in veertien
verschillende kleuren
1 parelmoer lak
7 metallic lakken
4 pastel lakken
2 matte lakken
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LAKKLEUREN

DASHBOARD IN CARROSSERIEKLEUR

PASTELLAK

296
BIANCO GELATO

601
NERO CINEMA

231
BEIGE CAPPUCCINO

895
ROSSO PASSIONE

METALLICLAK

DASHBOARD IN
CARROSSERIEKLEUR
• Standaard op de 500X
URBAN
CITY CROSS
CROSS

018
AZZURRO ITALIA

PARELMOERLAK

LAKKLEUREN
42

020
BIANCO PERLA

019
VERDE TECNO

348
GRIGIO ARGENTO

679
GRIGIO MODA

731
BLU JEANS

888
BLU VENEZIA

942
ROSSO AMORE

MATLAK

149
VERDE ALPI

994
BLU JEANS
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INTERIEUR

Zwarte denim stof i.c.m. zwart ecoleder voor de hoofdsteunen en
schouderdelen, 500-logo van zwart/
lichtgrijs gestreept vinyl en biezen
van zwart/lichtgrijs gestreept vinyl

500X

025 URBAN

44

Doorgestikte grijze stof i.c.m.
ivoorkleurig eco-leder voor de
hoofdsteunen en schouderdelen,
500-logo van grijs vinyl en biezen
van ivoorkleurig vinyl

500X

580 CITY CROSS

Doorgestikte grijze stof i.c.m. zwart
eco-leder voor de hoofdsteunen
en schouderdelen, 500-logo van
ivoorkleurig vinyl en biezen van
ivoorkleurig vinyl

500X

035 CITY CROSS

Zwarte/koperbruine stof met
krijtstreepmotief i.c.m. zwart
eco-leder voor de hoofdsteunen
en schouderdelen, geborduurd
500-logo en biezen van metallickoperbruin vinyl

500X

049 CROSS

Zwart/grijze stof met
krijtstreepmotief i.c.m. zwart
eco-leder voor de hoofdsteunen
en schouderdelen, geborduurd
500-logo en biezen van
metallic-zilvergrijs vinyl

500X

042 CROSS

Geperforeerd zwart leder i.c.m.
eco-leder voor hoofdsteunen
en schouderdelen, geborduurd
500-logo en ivoorkleurige biezen

500X

687 URBAN
497 CITY CROSS
539 CROSS

Geperforeerd bruin leder i.c.m.
eco-leder voor hoofdsteunen
en schouderdelen, geborduurd
500-logo en grijze biezen

500X

513 URBAN
563 CITY CROSS
564 CROSS
45

LAKKLEUREN / INTERIEURBEKLEDING
INTERIEURBEKLEDING
Uitvoering
Dashboardpaneel
Tunnelconsole + inleg portierpanelen

Stoelen

URBAN

INTERIEURBEKLEDING (OPTIE)

CITY CROSS

CROSS

URBAN

CITY CROSS

CROSS

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Carrosseriekleur

Metallic/stippenmotief

Metallic/stippenmotief

Metallic/stippenmotief

Glanzend/mat zwart/grijs
krijtstreepmotief

Glanzend/mat zwart/grijs
krijtstreepmotief

Geborsteld aluminium

Geborsteld aluminium

Geborsteld aluminium

Geborsteld aluminium

Geborsteld aluminium

Geborsteld aluminium

Zwart denim i.c.m. zwart
Doorgestikte grijze stof i.c.m.
techno-leder voor de
ivoorkleurig techno-leder
hoofdsteunen en
voor de hoofdsteunen en
schouderdelen, 500-logo van
zwart/lichtgrijs gestreept schouderdelen, 500-logo van
grijs vinyl en biezen van
vinyl en biezen van zwart/
ivoorkleurig vinyl
lichtgrijs gestreept vinyl
(580)
(025)

Zwarte/koperkleurige stof
Doorgestikte grijze stof i.c.m.
met krijtstreepmotief i.c.m.
zwart techno-leder voor de
zwart eco-leder voor de
hoofdsteunen en
hoofdsteunen en
schouderdelen, 500-logo van
schouderdelen, geborduurd
ivoorkleurig vinyl en biezen
500-logo en biezen van
van ivoorkleurig vinyl
metallic-koperkleurig vinyl
(035)
(049)

Zwart/grijze stof met
krijtstreepmotief i.c.m. zwart
eco-leder voor de
hoofdsteunen en
schouderdelen, geborduurd
500-logo en biezen van
metallic-grijs vinyl
(042)

Geperforeerd zwart leder i.c.m.
Geperforeerd zwart leder i.c.m.
Geperforeerd zwart leder i.c.m.
Geperforeerd bruin leder i.c.m.
Geperforeerd bruin leder i.c.m.
Geperforeerd bruin leder i.c.m.
techno-leder voor hoofdsteunen
techno-leder voor hoofdsteunen
techno-leder voor hoofdsteunen
techno-leder voor hoofdsteunen
techno-leder voor hoofdsteunen
techno-leder voor hoofdsteunen
en schouderdelen, geborduurd
en schouderdelen, geborduurd
en schouderdelen, geborduurd
en schouderdelen, geborduurd
en schouderdelen, geborduurd
en schouderdelen, geborduurd
500-logo en ivoorkleurige
500-logo en ivoorkleurige
500-logo en ivoorkleurige
500-logo en grijze biezen
500-logo en grijze biezen
500-logo en grijze biezen
biezen
biezen
biezen
(564)
(563)
(513)
(539)
(497)
(687)

Pastellak										
231 Beige Cappuccino (optie 5DM)

C

C

C

C

C

C

C

C

296 Bianco Gelato (optie 5CA)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

601 Nero Cinema (optie 5CK)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

895 Rosso Passione (optie 5B2)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Metaallak 										
018 Azzurro Italia (optie 5CC)

C

C

C

019 Verde Techno (optie 61Q)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

348 Grigio Argento (optie 5DN)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

679 Grigio Moda (optie 5DT)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

731 Blu Jeans (optie 5DR)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

888 Blu Venezia (optie 5DP)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

942 Rosso Amore (optie 61P)

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Matte metaallak										
149 Verde Alpi (optie 8CZ)

C

C

C

C

C

C

994 Blu Jeans (optie 5JQ)

C

C

C

C

C

C

C

C

Drielaags parelmoerlak										
020 Bianco Perla (optie 6FX)

46

C

C

C

C

C

C

C

C

C

47

WIELEN

406 - 16" inch
Stalen velgen met glanzend
zilvergrijze naafkap met
zomerbanden 215/60 R16

5FB - 16" inch
Glanzend zilvergrijze
lichtmetalen velgen met
zomerbanden 215/60 R16

9GF - 17" inch
Glanzend zilvergrijze
lichtmetalen velgen met
zomerbanden 215/55 R17
(optioneel voor Urban – City
Cross – Cross)

5ZZ 17" inch
Glanzend zilvergrijze
lichtmetalen velgen
met zomerbanden 215/55
R17 (standaard op Cross optioneel voor City Cross)

0R2 17" inch
Matzwarte lichtmetalen velgen
met zomerbanden 215/55 R17
(optioneel voor
City Cross – Cross)
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OPTIEPAKKETTEN
Met zeven beschikbare optiepakketten kunt u de 500X aan uw
persoonlijke voorkeuren aanpassen. Want hoe uniek de 500X
van nature ook is, alleen u kunt hem écht exclusief maken.

FULL LIGHTS
• LED-koplampen
• Ambient
interieurverlichting

URBAN
CITY CROSS
CROSS
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MAGIC EYE
• Achteruitrijcamera
•P
 arkeersensoren vóór
• Parkeersensoren
achter

URBAN
CITY CROSS

PACK SAFETY
•K
 leurendisplay in
instrumentenpaneel
• Dodehoekindicator
• Autonomous
Emergency Brake

CITY CROSS
CROSS

PACK TECH
•E
 lektrisch inklapbare
buitenspiegels
• Keyless Entry & Go
• Alarminstallatie

URBAN
CITY CROSS
CROSS

PACK COMFORT I
•M
 iddenarmsteun voor
verstelbaar
• 3e hoofdsteun achter
• Dubbele laadvloer
achter
• Vloermatten voor- en
achter
• Elektrisch verstelbare
lendensteun
bestuurdersstoel

URBAN
CITY CROSS
CROSS

PACK COMFORT II
•E
 lektrisch verstelbare
bestuurders- en
passagiersstoel
(achtvoudig)
• Verstelbare lendesteun
bestuurders- en
passagiersstoel
(viervoudig)
• Middenarmsteun voor
verstelbaar
• 3e hoofdsteun achter
• Dubbele laadvloer
achter
• Vloermatten vooren achter
CROSS

PACK VISIBILITY
• Regensensor
• Lichtsensor
• Automatisch
dimmende
binnenspiegel
• Climate control

URBAN
CITY CROSS
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5484513
4545

5484513225841554454545

41554454545

MAAK UW 500X
NOG UNIEKER

Silver Pack Full by Mopar ®

Speciaal voor de 500X heeft Mopar® een assortiment
originele accessoires en stylingpakketten ontwikkeld voor
nog meer exclusiviteit. Wees jezelf met de nieuwe 500X.
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STYLINGPAKKET ZILVER
COMPLEET (Opt. 1AP)*

STYLINGPAKKET ZILVER LIGHT (OPTIE 9WJ)

Stylingpakketten
Met de Xtra-pakketten Rood en Wit kunt u uw nieuwe 500X nog meer kleur geven. Deze exclusieve door MOPAR® samengestelde
accessoirepakketten bestaan uit buitenspiegelkappen en dorpelsierlijsten in rood of wit. In aanvulling daarop kunnen bijpassende 18-inch
lichtmetalen velgen worden besteld. Voor de liefhebbers van stijlvol chroom is er het stylingpakket Zilver in twee varianten.
Transport & Bagage
Voor het meenemen van fietsen, surfplanken, ski's en snowboards bevat het MOPAR®-accessoireaanbod voor de 500X een groot aantal
even praktische als stijlvolle oplossingen. Bagagenetten en een modulair organizersysteem bieden volop mogelijkheden om optimaal van de
bagageruimte gebruik te maken. En voor lange vakantiereizen zijn er de Xtra-pakketten Winter en Zomer, die bestaan uit allesdragers, een
dakkoffer, ski- of fietssteunen en een binnenbak voor de bagageruimte.
Lichtmetalen velgen
Voor wie de styling van zijn 500X verder wil aanscherpen, biedt MOPAR® speciaal voor de 500X ontworpen 18-inch lichtmetalen velgen in vijf
exclusieve afwerkingen.

5J8

Rode dorpelsierlijsten

5D6

9WH

Extra-pakket
Witby Mopar®

Witte buitenspiegelkappen

5J9

Witte dorpelsierlijsten

5G1

* EXTRA-PAKKET Rood: rode buitenspiegelkappen en rode dorpelsierlijsten
** EXTRA-PAKKET Wit: witte buitenspiegelkappen en witte dorpelsierlijsten
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• Optie –

ROSSO AMORE

Rode buitenspiegelkappen

BIANCO PERLA

Red Xtra pack
by Mopar®

BLU JEANS MAT

9WG

BLU JEANS

58H

VERDE ALPI

Verchroomde dorpelsierlijsten

BLU VENEZIA

5C6

GRIGIO MODA

9WJ

GRIGIO ARGENTO

Verchroomde
buitenspiegelkappen

Mopar®
stylingpakket
Zilver Light"

VERDE TECHNO

7UU

GLANZEND ZWARTE BUITENSPIEGELKAPPEN 7JN)

AZZURRO ITALIA

58H

Verchroomde sierstrip
voor motorkap

ROSSO PASSIONE

Verchroomde dorpelsierlijsten

1AP

NERO CINEMA

5C6

BIANCO GELATO

Verchroomde
buitenspiegelkappen

Mopar®
stylingpakket
Zilver Compleet

BEIGE CAPPUCCINO

OPTIE
LOS

NAAM PAKKET

CROSS

SAMENSTELLING PAKKET

OPTIE

CITY CROSS

EXTRA-PAKKET ROOD - EXTRA-PAKKET WIT
(OPTIE 9WG)* - (OPTIE 9WH)**

URBAN

MOGELIJKE COMBINATIES MOPAR®-STYLINGPAKKETTEN MET LAKKLEUREN MODELUITVOERINGEN 					
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•
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•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•

–

•

•

•

•

•

•

•

Niet mogelijk
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Technologie zal zich verder blijven
ontwikkelen in onze altijd veranderende
wereld. Zo zullen autorijden en ons
leven steeds veiliger worden, waardoor
we meer vrijheid krijgen om te doen
wat we willen doen en te zijn wie we
willen zijn.

WE
ARE

NOT
M A C H I N E S.
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THAT’S
WHY

WE
DRIVE
O N E.
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TECHNISCHE GEGEVENS
500X
Aantal cilinders, plaatsing
Boring x slag (mm)
Cilinderinhoud (cm3)
Compressieverhouding
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min
Max. koppel in Nm bij t/min
Brandstofsysteem
Kleppensysteem
Klepbediening
Ontsteking
Start&Stop-systeem

1.0 12v Turbo MultiAir 120 (B*)
3 in lijn, dwars voorin geplaatst
70x86.5
999
10.5:1
88 kW (120) @ 5750
190 Nm @ 1750
Benzine, directe inspuiting
MultiAir, 12 kleppen, enkele bovenliggende nokkenas
Hydraulisch
Statische elektronische ontsteking, geïntegreerd in injectiesysteem

Aantal portieren

Boring x slag (mm)

1.3 16v Turbo MultiAir 150 DCT (B*)
4 in lijn, dwars voorin
70x86.5

Cilinderinhoud (cm3)

1332

Compressieverhouding

10.5:1

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min
Max. koppel in Nm bij t/min
Brandstofsysteem
Kleppensysteem
Klepbediening
Ontsteking
Start&Stop-systeem

5

Aantal zitplaatsen

110 kW (150) @ 5500
270 Nm @ 1850
Benzine, directe inspuiting
MultiAir, 16 kleppen, enkele bovenliggende nokkenas
Hydraulisch
Statische elektronische ontsteking, geïntegreerd in injectiesysteem
Ja

AFMETINGEN
5

Aantal portieren

5
5

Lengte Urban/Cross (mm)

4264 / 4269

Lengte Urban/Cross (mm)

4264 / 4269

Breedte zonder/met buitenspiegels (mm)

1796 / 2025

Breedte zonder/met buitenspiegels (mm)

1796 / 2025

Hoogte zonder/met dakrails (mm)

1595 / 1603

Hoogte zonder/met dakrails (mm)

1595 / 1603

Wielbasis (mm)
Spoorbreedte voor/achter (mm)
Inhoud bagageruimte (liter):
Rugl. achterbank omhoog/uitv. zonder reservewiel
Rugl. achterbank omlaag/uitv. zonder reservewiel
Rugl. achterbank omhoog/uitv. met reservewiel
Rugl. achterbank omlaag/uitv. met reservewiel

2570
1545 / 1545
350
1000
245
910

ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
Accucapaciteit (Ah)

Aandrijving
Versnellingsbak
Eindoverbrenging

Wielbasis (mm)
Spoorbreedte voor/achter (mm)
Inhoud bagageruimte (liter):
Rugl. achterbank omhoog/uitv. zonder reservewiel
Rugl. achterbank omlaag/uitv. zonder reservewiel
Rugl. achterbank omhoog/uitv. met reservewiel
Rugl. achterbank omlaag/uitv. met reservewiel

2570
1545 / 1545
350
1000
245
910

ELEKTRISCHE INSTALLATIE		
63

TRANSMISSIE

Accucapaciteit (Ah)

63

TRANSMISSIE
Op voorwielen
6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling
4.130

* Waarde (B) geeft de CO2-emissie en het brandstofverbruik aan die zijn vastgesteld op basis van meting/terugrekening naar de NEDC-cyclus met behulp van de correlatiemethode overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1152-1153. De waarden voor de
CO2-emissie en het brandstofverbruik die zijn verkregen volgens de toepasselijke wetgeving zijn slechts vermeld om een vergelijking van de voertuiggegevens mogelijk te maken. De homologatiewaarden voor CO2-emissie en brandstofverbruik zijn mogelijk niet
representatief voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik in de praktijk, die afhankelijk zijn van een groot aantal samenhangende factoren, waaronder bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, rijstijl, route, weersomstandigheden en wegconditie, alsmede de staat, het
gebruik en de uitrusting van de auto. De vermelde waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik hebben betrekking op de modeluitvoeringen met de hoogste en laagste waarden. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde uitrusting
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Aantal cilinders, plaatsing

Ja

AFMETINGEN
Aantal zitplaatsen

500X

Aandrijving
Versnellingsbak
Eindoverbrenging

Op voorwielen
6-traps automatische transmissie met dubbele koppeling
4.438

en/of bandenmaat. De vermelde waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen veranderen als gevolg van wijzigingen in de productiecyclus. De meest recente waarden kunnen worden opgevraagd bij de officiële dealer van het
gekozen FCA-merk. De officiële waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik van de door de klant aangeschafte auto staan altijd vermeld in de documentatie die bij de auto wordt meegeleverd. Voor de berekening van aan de auto gerelateerde belastingen
en heffingen waarvoor de CO2-emissie en het brandstofverbruik relevant zijn, wordt verwezen naar de lokaal van kracht zijnde wetgeving.
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TECHNISCHE GEGEVENS		
WIELEN
Bandenmaat (16-inch wielen)
Velgmaat (16-inch wielen)
Bandenmaat (17-inch wielen)
Velgmaat (17-inch wielen)
Bandenmaat (18-inch wielen)
Velgmaat (18-inch wielen)

1.0 12v Turbo MultiAir 120 (B*)
215/60 R16
6.5J x 16
215/55 R17
7J x 17
225/45 R18
7J x 18

STUURINRICHTING
Type
Draaicirkel tussen muren (Ø in m)
Draaicirkel tussen stoepranden (Ø in m)

11.5
11.05

Remmen achter

Kentekengewicht (kg)

Geventileerde remschijven
Remschijven

Bandenmaat (18-inch wielen)
Velgmaat (18-inch wielen)

6.5J x 16
215/55 R17
7J x 17
225/45 R18
7J x 18

Type
Draaicirkel tussen muren (Ø in m)
Draaicirkel tussen stoepranden (Ø in m)

Dualdrive™ elektrische stuurbekrachtiging
11.5
11.05

Vóór

Onafhankelijke McPherson-ophanging, dubbelwerkende telescoopschokdempers en stabilisatorstang
voorzien van trekstangen en kogeldraaipunten

Remmen vóór
Remmen achter

Geventileerde remschijven
Remschijven

INHOUDEN - GEWICHTEN
48

Inhoud brandstoftank (liter)

48

1320

Kentekengewicht (kg)

Max. gewicht aanhangwagen, ongeremd (kg)

600

Max. gewicht aanhangwagen, ongeremd (kg)

600

Max. gewicht aanhangwagen, geremd (kg)

1000

Max. gewicht aanhangwagen, geremd (kg)

1200

PRESTATIES
188

Acceleratie 0-100 km/h (sec.)

10.9

Verbruik over gecombineerde rijcyclus (l/100km) - max/min

6,0/5,8

Acceleratie 0-100 km/h (sec.)

200
9.1

Verbruik over gecombineerde rijcyclus (l/100km) - max/min

6,5/6,1

EMISSIES
139/133

MILIEUNORM
Milieunorm

Topsnelheid (km/h)

BRANDSTOFVERBRUIK

EMISSIES
CO2 emissie over gecombineerde rijcyclus (g/km) - max/min

1320

PRESTATIES

Topsnelheid (km/h)

BRANDSTOFVERBRUIK

CO2 emissie over gecombineerde rijcyclus (g/km) - max/min

146/140

MILIEUNORM
Euro 6d-TEMP

* Waarde (B) geeft de CO2-emissie en het brandstofverbruik aan die zijn vastgesteld op basis van meting/terugrekening naar de NEDC-cyclus met behulp van de correlatiemethode overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1152-1153. De waarden voor de
CO2-emissie en het brandstofverbruik die zijn verkregen volgens de toepasselijke wetgeving zijn slechts vermeld om een vergelijking van de voertuiggegevens mogelijk te maken. De homologatiewaarden voor CO2-emissie en brandstofverbruik zijn mogelijk niet
representatief voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik in de praktijk, die afhankelijk zijn van een groot aantal samenhangende factoren, waaronder bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, rijstijl, route, weersomstandigheden en wegconditie, alsmede de staat, het
gebruik en de uitrusting van de auto. De vermelde waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik hebben betrekking op de modeluitvoeringen met de hoogste en laagste waarden. Deze waarden kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde uitrusting
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Velgmaat (17-inch wielen)

215/60 R16

REMMEN

INHOUDEN - GEWICHTEN
Inhoud brandstoftank (liter)

Velgmaat (16-inch wielen)
Bandenmaat (17-inch wielen)

1.3 16v Turbo MultiAir 150 DCT (B*)

WIELOPHANGING
Onafhankelijke McPherson-ophanging, dubbelwerkende telescoopschokdempers en stabilisatorstang
voorzien van trekstangen en kogeldraaipunten

REMMEN
Remmen vóór

Bandenmaat (16-inch wielen)

STUURINRICHTING
Dualdrive™ elektrische stuurbekrachtiging

WIELOPHANGING
Voor en achter

WIELEN

Milieunorm

Euro 6d-TEMP

en/of bandenmaat. De vermelde waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen veranderen als gevolg van wijzigingen in de productiecyclus. De meest recente waarden kunnen worden opgevraagd bij de officiële dealer van het
gekozen FCA-merk. De officiële waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik van de door de klant aangeschafte auto staan altijd vermeld in de documentatie die bij de auto wordt meegeleverd. Voor de berekening van aan de auto gerelateerde belastingen
en heffingen waarvoor de CO2-emissie en het brandstofverbruik relevant zijn, wordt verwezen naar de lokaal van kracht zijnde wetgeving.			

61

GRATIS SERVICENUMMER

SOCIALE MEDIA

WEB

E-COMMERCE

my Fiat
Bel gratis* CIAO Fiat voor informatie over producten, services en bij pech
onderweg (24 uur per dag, 7 dagen per week).
* Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen
en/of bellen vanuit het buitenland.

Volg @FiatNederland voor nieuws en informatie
over Fiat of stuur een tweet of privebericht naar
@FiatNederland

Alle informatie over uw Fiat met één muisklik
beschikbaar!
Ga naar myfiat.nl

Bezoek de Fiat webstore op ww.store.fiat.com

INSURANCE
Ook u rijdt natuurlijk graag zorgeloos in uw Fiat. Fiat insurance autoverzekering maakt dit mogelijk door een unieke dekking tegen een lage premie te bieden.
Ontdek de vele voordelen zoals:
- Tot 5 jaar aanschafwaardegarantie
- Scherpe premie
- Geen eigen risico
- Reparatie bij uw eigen vertrouwde Fiat-dealer
- Originele Fiat onderdelen bij reparaties
Bereken direct uw premie op www.fiatinsurance.nl . Of neem contact op met uw dealer voor een offerte. Voor overige vragen is Fiat Insurance is te bereiken op 040 - 851 37 91 en via info@fiatinsurance.nl.
NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu is risicodrager van Fiat Insurance.
Extra garantie
Extra Garantie stelt u in staat om tot maar liefst 7 jaar complete zekerheid te verkrijgen, door de reguliere 2 jaar fabrieksgarantie uit te breiden tot maximaal 5 jaar. Zonder kilometerbeperking en zonder eigen risico’s. Kies de garantieduur die het best bij
u past. Mocht u gedurende de periode pech of problemen met uw auto krijgen, dan kunt u rekenen op de uitgebreide pech- en mobiliteitshulp en Fiat-netwerkservice. De reparaties van defecten of gebreken worden kosteloos uitgevoerd in heel Europa.
Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

Deze brochure is een internationale uitgave. Alle illustraties en gegevens in deze brochure komen overeen met de stand van zaken op het moment van redactiesluiting (08/2018). FCA behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen
aan te passen of uit productie te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij naar onze meest recente prijslijst. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen.
Fiat Marketing 04.2.3551.22 - S - 08/2018 - Printed in Italy - SA - Gedrukt op chloorvrij papier.

