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DE NIEUWE 500X S-DESIGN
BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING
EXTERIEUR EN COMFORT

INTERIEUR
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17" glanzend zwarte lichtmetalen velgen
Bi-Xenon koplampen
Donker getinte ramen achter
Exclusieve matte lakkleur ‘ Verde Militaire’ (optioneel)
Glanzend zwarte details
Parkeersensoren achter
Cruisecontrol
Cross design bumpers voor en achter
Dakrails zwart
Regen- en lichtsensor
Automatisch dimmende binnenspiegel
Start-/Stopsysteem

•
•
•
•
•

•

3e hoofdsteun achter
7" navigatiesysteem met Uconnect, Bluetooth en Apple Carplay
Automatisch geregelde airconditioning
DAB+ ontvanger
Dashboardpaneel met zwart structuuroppervlak en koperkleurig 500logo
Dubbele laadvloer achter
Middenarmsteun voor
Easy Entry&Go
Elektrisch verstelbare lendesteun bestuurdersstoel
Glanzend zwarte interieur details
Stoelbekleding van zwarte castiglio-stof met streepmotief en ecoleder met koperkleurige stiksels en zwart/koper geborduurd 500-logo
Vloermatten voor en achter

Vermogen Energie CO2
Netto
Bijtelling
in (kW) pk Label (NEDC)
Cat.prijs

Fiscale Consumentenprijs*
Waarde*

Code

Motorisering

Transmissie

334.832.2-MY8

1.4 Turbo
MultiAir 16v 140

6MT

(103) 140

137

22%

17.141,- 3.600,-

7.444,-

28.185,-

28.995,-

334.831.2-MY8

1.4 Turbo
MultiAir 16v 140

DCT

(103) 140

131

22%

19.031,- 3.996,-

6.658,-

29.685,-

30.495,-

BTW

BPM

*) 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 recyclingsbijdrage en
kentekenkosten (kentekenaanvraag a €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.
**) Alleen uit voorraad leverbaar

FIAT 500X S-DESIGN
DESIGN EXTERIEUR EN INTERIEUR
DE S VAN STIJL
Een perfecte mix van onmiskenbare stijl, onweerstaanbare charme en adembenemende
schoonheid van de nieuwe 500X S-Design maakt indruk vanaf het eerste moment.
De verchroomde details van de gewone 500X hebben bij de S-Design plaatsgemaakt voor glanzend
zwarte en donkergetinte details, zoals de 17" lichtmetalen velgen en de omlijsten van de bi-xenon
koplampen. Het donkergetinte privacy glas van de achterste ruiten completeert de exclusieve
uitstraling.
De portiergrepen en buitenspiegelkappen zijn glanzend zwart. Dat geldt ook voor de
ﬂankstootlijsten die zijn voorzien van een koperkleurig X-logo

OPTIES

CODE

PRIJS
EXCL.
BTW

PRIJS
INCL.
BTW

18" lichtmetalen velgen (zwart)*

9RZ

409,-

495,-

Elektrisch schuif-/kanteldak**

400

1.153,-

1.395,-

Reservewiel (compact)

803

79,-

95,-

In hoogte verstelbare bijrijdersstoel

454

124,-

150,-

316
341

331,-

400,-

OPTIEPAKKETTEN
PACK CITY - 08P
Achteruitrijcamera
Elektrisch inklapbare buitenspiegels
* Door het toevoegen van de 18" velgen op de 1.4 MultiAir uitvoeringen wordt de BPM verhoogd met €262,** Dakrails komt te vervallen in combinatie met elektrisch schuif-/kanteldak
Opties beschikbaar op basis van bestaande voorraad

EXTERIEURKLEUREN*

Bianco Gelato 5CA
Geen meerprijs

Nero Cinema 5CK
445,-

Blue Jeans 5DR
695,-

Grigio Moda 5DT
695,-

* Kleuren beschikbaar op basis van bestaande voorraad

INTERIEUR
In het interieur van de 500X S-Design domineren pure stijl en geraffineerde details. Zoals de glanzend
zwarte omlijstingen op de middenconsole, het koperkleurige 500-logo op het dashboardpaneel en de
stoelbekleding van zwarte Castiglio-stof met eco-leder, afgewerkt met koperkleurige stiksels en voorzien van
zwart/koper geborduurde 500-logo’s op de rugleuningen van de voorstoelen

Verde Militaire 8CZ
1.295,-

FIAT 500X ACCESSOIRES

CODE
Stickerset 500X Zwart
Binnenbak bagageruimte
Vloermatten bouclé
Ski- en snowboardhouder
Fietsdrager voor daktransport

50927500
50927542
50927526
71803106
71805771

PRIJS

PRIJS

EXCL. BTW

INCL. BTW

131,41,49,115,131,-

159,49,59,139,159,-

