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De Spiaggina '58 is een zomerse 

versie van de Fiat 500 die wordt 

uitgebracht in een gelimiteerde 

oplage van 1958 exemplaren.

Zijn typisch Italiaanse glamour 

weerspiegelt het gevoel van 

vrijheid en verandering uit het 

begin van de jaren 60.

En met zijn uitstraling van zon, zee 

en onbezorgd genieten herinnert 

hij aan vakanties van vroeger 

en roept hij, net als zijn verre 

voorganger uit de jaren 50, het 

gevoel op van een zomer waaraan 

geen einde lijkt te komen.

GROETEN UIT 500 Spiaggina ‘58

Code Uitvoering Motorisering Transmissie Vermogen  
in (kW) pk

Energie 
label

CO2

uitstoot Bijtelling Netto  
cat.prijs BTW BPM Fiscale  

waarde*
Consumenten-

prijs*

150.5CD.6 Spiaggina '58 TwinAir Turbo 85 5MT (62) 85 116 22% 16.481,- 3.461,- 4.693,- 24.635,- 25.395,- 

*) 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), 5 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage 
en kentenkosten (kentekenaanvraag á €39,- BTW-vrij en tenaamstelling á €10,10 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.

STANDAARD UITRUSTING

de onbezorgde jaren 50
 Functionaliteit
195 Achterbank in gelijke delen 

neerklapbaar
140 Climate control (automatische 

airconditioning)
041 Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
228 Centrale deurvergrendeling met 

afstandsbediening
028 Ramen vóór elektrisch bedienbaar
58E Speed limiter
5DE Start-/stopsysteem
011 Stuurwiel in hoogte verstelbaar
318 Stuurwiel in leder met radio- en 

telefoonbediening
416 Cruise control
508 Parkeersensoren
347 Regensensor
626 In hoogte verstelbare stoel
 

 Multimedia 
7QC Uconnect 7" navigatie Bluetooth/

Uconnect Live/DAB+/AUX/USB
8EW Apple Carplay & Android Auto 

voorbereiding
RC9 Twee speakers achterin
4GF 7" TFT infodisplay 

 Exterieur
9S6 16" lichtmetalen velgen vintage 

'Spiaggina'
1AR Spiaggina design elementen
097 Mistlampen voor
4RR Chromen buitenspiegels
4M5 Zijstootstrips
 Elipsoïde koplampen

 Veiligheid
 ABS
500 Airbag bestuurder
502 Airbag passagier (uitschakelbaar)
614 Airbag gordijn
150 Airbag knie
505 Airbag zij
 Automatische activering alarmlichten 

bij noodstop
5YB Bandenspanningscontrolesysteem 

(TPMS)
 Brake Assist System
 Dagrijverlichting
 Elektronische Stabiliteitscontrole
 ISOFIX bevestigingspunten op 

buitenste zitplaatsten achter
182 Hoofdsteunen achter (2x)
 Verlichting met vertraagde 

uitschakeling (Follow me Home)



Optie code Kleur code Kleur Spiaggina Excl. 
BTW BTW incl.

BTW

Pastellak

5CG 952 Azzurro Volare S Geen meerprijs

HERINNERINGEN AAN 
     een Italiaanse
zomer

DE CHARME 
VAN TOEN

De Fiat 500 combineert de charme van zijn 

legendarische voorganger met prestaties 

van nu. Dat is ook precies wat hem zo 

onweerstaanbaar maakt. Maak je keuze 

uit het aanbod aan moderne motoren 

waarmee hij leverbaar is en geniet van zijn 

sprankelende energie.

met de prestaties van nu



TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Motor

Aantal cilinders 2

Cilinderinhoud (cm3)  875

Compressieverhouding 10,0 : 1

Max. vermogen in kW (pk) 
bij t/min (62) 85 / 5.500

Max. koppel in Nm bij t/min  145 / 1.900

Milieunorm  E6B

Distributie  Bovenliggende nokkenas
(kettingaandrijving)

Brandstofsysteem  Elektronisch geregelde sequentiele en 
gefaseerd multipoint-inspuiting

Start&Stop systeem Ja

Transmissie & Stuurinrichting

Aandrijving Voorwielaandrijving

Versnellingsbak  Handgeschakeld

Aantal versnellingen 5

Stuurinrichting  Dualdrive elektrische stuurbekrachtiging

Draaicirkel (m) 9,3

Wielophanging   

Vóór Onafhankelijke McPherson-ophanging

Achter Torsieas

Remmen (S=schijfremmen, T=trommelremmen)

Vóór (diameter in mm) S 257

Achter (diameter in mm) T 180

Maten & Gewichten

Lengte (mm) 3.571

Breedte (mm) 1.627

Hoogte (mm) 1.488

Wielbasis (mm) 2.300

Inhoud bagageruimte 185

Inhoud brandstoftank (l)  35

Bandenmaat 185/55 R16

Kentekengewicht (kg)  905  / 915*

Max. toelaatbaar gewicht 
(kg) 1.370 / 1.380*

Max. gewicht 
aanhangwagen 
geremd / ongeremd (kg)

800 / 400

Kogeldruk (kg) 60

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 170

0-100 km/u (sec.)  11

Verbruik & Emissie 1)

Richtlijn volgens EU-norm 715/2007 - 692/2008A

Brandstofverbruik in 
l/100 km stadsverkeer 6,4

Brandstofverbruik in 
l/100 km buitenweg 4,2

Brandstofverbruik in 
l/100 km gecombineerd 5,1

CO2-emissie (g/km) 116

VOOR JE HET WEET 
   IS DE ZOMER 
WEER VOORBIJ

geniet daarom van elk moment

* Cabrio

1) 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 en/of bandenmaat. De vermelde waarden voor de CO2-emissie en het brandstofverbruik zijn niet defi nitief en kunnen veranderen als gevolg 
van wijzigingen in de productiecyclus. De meest recente waarden kunnen worden opgevraagd bij de offi ciële dealer van het gekozen FCA-merk. De offi ciële 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 heffi ngen waarvoor de CO2-emissie en het brandstofverbruik relevant zijn, wordt verwezen naar de lokaal van kracht zijnde wetgeving.

TwinAir Turbo 80
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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. 
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