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Design

Stap in en ontdek zijn revolutionaire stijl
De stijl van de jaren 60 keert onder andere terug in
de schitterende driekleurige lak van de nieuwe 50060th, de verchroomde buitenspiegelkappen en de
sierstrip op de motorkap.

Van het exclusieve grijze linnen dak tot de witte,
diamantgeslepen 16-inch lichtmetalen velgen
met verchroomde naafdoppen: alles aan deze
bijzondere 500 ademt klasse en perfectie.

Uitsluitend verkrijgbaar als cabrio.

De nieuwe Fiat
500-60th
Een speciale 500 ter ere van het zestigjarig bestaan van de Fiat 500.
Met schitterende exterieurdetails, een exclusief interieur, de nieuwste
technologie en een zeer beperkte oplage: alles aan deze bijzondere
500 ademt klasse en perfectie.
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Parkeersensoren achter
Bicolore Avorio/Bianco Tristrato
Airconditioning automatisch geregeld
Uconnect navigatie met 7" touchscreen/
Bluetooth®/Uconnect Live/AUX/USB/DAB+
Achterbank neerklapbaar
Mistlampen vóór
Infodisplay 7" kleur
Ramen achter donker getint
Xenon koplampen

UITVOERING
TwinAir 80 Automaat 60th Edition
*

ENERGIELABEL

CODE
150.591.4

• Licht- en regensensor
• Beats® HiFi-systeem
• Apple Carplay & Android Auto - (Android Auto kent
momenteel geen officiële ondersteuning in Nederland)

•
•
•
•
•
•

Windstop
Lederen interieur
16" lichtmetalen velgen
Retro logo’s
Cruise control met snelheidsbegrenzer
Dualogic automatische versnellingsbak

NETTO
CAT.PRIJS
21.903,-

BTW
BEDRAG
4.600,-

BPM
BEDRAG
1.297,-

FISCALE
WAARDE*
27.800,-

CONSUMENTENPRIJS*
28.560,-

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.

Interieur:
Comfort in sixties-stijl
Ga terug naar de sixties en geniet
Met zijn ivoorkleurige Frau-leder, afgewerkt met een bordeauxrode bies,
ademt het interieur van de 500-60th de klasse van vroeger. Maar
het comfort staat op een hoger niveau dan toen: zo zijn onder
andere automatische airconditioning, navigatie, automaat
en xenon standaard.

Bij elkaar
passende kleuren
De kleur van het dashboardpaneel is een voortzetting van de kleur
die de twee carrosserietinten scheidt. De omlijsting van de centrale
luchtroosters en het bedieningspaneel van de airconditioning hebben
dezelfde ivoorkleur als de stoelbekleding, die op zijn beurt weer past bij
de carrosseriekleuren.

technische specificaties

TwinAir 80
MOTOR

TwinAir 80
MATEN & GEWICHTEN

Aantal cilinders
Cilinderinhoud (cm )
3

Compressieverhouding
Max. vermogen in kW (pk) bij
t/min

2

Lengte (mm)

3.571

875

Breedte (mm)

1.627

10,0 : 1

Hoogte (mm)

1.488

59 (80) / 5.500

Max. koppel in Nm bij t/min

145 / 1.900

Milieunorm

Euro 6

Distributie

Bovenliggende nokkenas
(kettingaandrijving)
Elektronisch geregelde sequentiele en
gefaseerde multipoint-inspuiting

Brandstofsysteem
Start&Stop systeem

Ja

Inhoud brandstoftank (l)
Bandenmaat

185
35
195/45R16

Kentekengewicht (kg)

945

Max. toelaatbaar gewicht (kg)

1.370

Max. gewicht aanhangwagen
geremd / ongeremd (kg)

800 / 400

Kogeldruk (kg)

60

PRESTATIES

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Aandrijving

Inhoud bagageruimte

Voorwielaandrijving

Topsnelheid (km/u)

Automaat

0-100 km/u (sec.)

Versnellingsbak
Aantal versnellingen

5

Stuurinrichting

Dualdrive elektrische stuurbekrachtiging

Draaicirkel (m)

9,3

WIELOPHANGING
Vóór

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

Achter

Torsieas met langsdraagarmen, schroefveren,
telescoopschokdempers en stabilisatorstang

REMMEN (S=schijfremmen, T=trommelremmen)

VERBRUIK & EMISSIE

S 257

Achter (diameter in mm)

T 180

11
1)

Richtlijn volgens EU-norm

715/2007 - 692/2008A

Brandstofverbruik in l/100 km
stadsverkeer

4,5

Brandstofverbruik in l/100 km
buitenweg

3,4

Brandstofverbruik in l/100 km
gecombineerd

3,8

CO2-emissie (g/km)

88

1)

Vóór (diameter in mm)

171

 et hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie
H
genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities
en met een uiterst 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).

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.
Genoemde optieprijzen zijn inclusief BTW. 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
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