FEBRUARI 2019

EEN PANDA
VOOR
IEDEREEN

Origineel, slim en verrassend: de Panda is altijd met zijn tijd
meegegaan en toch helemaal zichzelf gebleven. Of u nu kiest
voor de stijlvolle Lounge of voor de stoere Cross, met de
Panda bent u klaar voor elke uitdaging. In de stad, maar ook
ver daarbuiten.

2|3

STANDAARD
UITRUSTING

PopStar
FUNCTIONALITEIT
823 12V aansluiting
8F6 Bandenreparatiekit Fix & Go
008 Centrale portiervergrendeling met
afstandsbediening
028 Ramen vóór elektrisch bedienbaar
5DE Start-/stopsysteem
112 Stuurbekrachtiging
011 Stuurwiel in hoogte verstelbaar
INTERIEUR
965 Achterbank met twee zitplaatsen en
neerklapbare rugleuning
025 Airconditioning handmatig geregeld
182 Hoofdsteunen achter (2x)
RAE Radio met USB-poort en twee speakers
68U Bagageruimte verlichting

EXTERIEUR
4XE 14" stalen velgen incl. sierdoppen
4YD Buitenspiegels zwart
876 Bumpers in carrosseriekleur
VEILIGHEID
ABS
500 Airbag bestuurder
502 Airbag passagier (uitschakelbaar)
614 Airbag gordijn
Automatische activering alarmlichten bij
noodstop
7B2 Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
Dagrijverlichting
Elektronische Stabiliteitscontrole
101 Ruitenwisser achter
Verlichting met vertraagde uitschakeling
(Follow Me Home)

Popstar vanaf € 13.795,-

Lounge
MEERUITRUSTING T.O.V. POPSTAR
626 Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
041 Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en
verwarmbaar
5J8 Buitenspiegels in carrosseriekleur
890 Comfort Kit (handgrepen achter,
brillenhouder bestuurderszijde en in
hoogte verstelbare gordels voor)
in hoogte verstelbare gordels vóór)
61A Deurgrepen in carrosseriekleur
320 Stuurwiel leder

5BH Stuurwiel met radio- en telefoonbediening
RAF Radio Bluetooth® met spraakherkenning,
USB en twee speakers
927 Zijstootstrips zwart
097 Mistlampen voor
420 15" lichtmetalen velgen met
zomerbanden
* De Lounge CNG is niet voorzien van Start/Stop

Lounge vanaf € 15.295,-
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WAZE 4X4

Ontdek de ultieme rijervaring met de Panda Waze, het
resultaat van de integratie van twee smartphone-apps:
Waze en Panda Uconnect. Waze is een navigatie-app
die je helpt files te vermijden met behulp van informatie uit de
gebruikersgemeenschap, waarin actief tips over betere routes en
snellere wegen worden gedeeld.
MEERUITRUSTING T.O.V. LOUNGE
076 6-versnellingsbak met low range 1e
versnelling
Automatisch inschakelende
vierwielaandrijving
357 Dakrails laag zwart
465 Aangepaste middentunnel met extra
opbergvak
878 14" zwarte wieldoppen “Waze”
505 Airbag zijkant

939 Elektronisch sperdifferentieel
Deurgrepen en spiegelkappen zwart
Dagrijverlichting LED
392 Terrain Control Selector (Auto, offroad en
Hill Descent modus)
* De Waze is niet voorzien van een lederen stuurwiel

Waze vanaf € 18.995,-
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Onbegaanbare wegen bestaan niet.
De Panda Cross brengt je overal waar
je wilt zijn.

CROSS 4X4

MEERUITRUSTING T.O.V. CITY CROSS
Bumper voor met “skid plate” en kunststof spatbordverbreders in titaniumkleurige afwerking
140 Automatische airconditioning
Cross look bumper in carrosseriekleur
8FB Uconnect radio met Bluetooth® met spraakherkenning,
USB, verwijderbare smartphone cradle op het dashboard en 4 speakers
108 15" lichtmetalen velgen donkergrijs ‘5-dubbelspaaks’
met zomerbanden
Rode exterieuraccenten, o.a. sleepoog en naafkappen

Cross vanaf € 19.995,-
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CODE

MODEL
PRIJZEN

CONSUMENTENPRIJS

VERMOGEN
IN (KW) PK

1.2 69

5MT

(51) 69

114

22%

7.131,-

1.497,-

4.431,-

13.059,-

13.795,-

1.2 69

5MT

(51) 69

114

22%

8.370,-

1.758,-

4.431,-

14.559,-

15.295,-

MOTORISERING

319.12B.3

POPSTAR

319.13B.3

LOUNGE

ENERGIELABEL

CO2(NEDC)

TRANSMISSIE

UITVOERING

BIJTELLINGS

NETTO CAT.
PRIJS

BTW
BEDRAG

BPM
BEDRAG

FISCALE
WAARDE*

Benzine

319.1ER.3

WAZE

TwinAir Turbo 85 4X4

6MT

(62) 85

116

22%

11.212,-

2.354,-

4.693,-

18.259,-

18.995,-

319.1CR.3

CROSS

TwinAir Turbo 85 4X4

6MT

(62) 85

116

22%

12.038,-

2.528,-

4.693,-

19.259,-

19.995,-

TwinAir Turbo 80 CNG

5MT

(59) 80

97

22%

10.789,-

2.266,-

2.204,-

15.259,-

15.995,-

Bi-Fuel benzine & CNG (groengas)
319.13A.3

LOUNGE

*) 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 en kentekenkosten (kentekenaanvraag a €39,- BTW vrij en tenaamstelling a €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.
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Pastellak

Arancia Sicilia

Metaallak

Bianco

Grigio Moda

Giallo Birichino

Grigio Colosseo

Grigio Alluminio

Grigio Moda

Blu Giotto

Mediterraneo Blu

Toscana Verde

EXTERIEUR
Nero

PASTELLAK
Arancia Sicilia
Bianco
Bianco
Nero
Rosso Amore
Grigio Moda
Blu Giotto
Giallo Birichino

 = Standaard

 = Optie

OPTIE
CODE

KLEUR
CODE

5CK
5CH
5CH
5CJ
74F
5CG
5CF
5CL

516
296
296
601
078
785
789
509

– = Niet leverbaar

POPSTAR

LOUNGE

WAZE

CROSS









–

–

–

–

–

–













–

–





































–

–

–

–



–

–

–

–

–





Excl.
BTW

Rosso Amore

Incl.
BTW

Geen meerprijs
326,326326,326,326,409,-

395,395,395,395,395,495,-

METAALLAK
Grigio Colosseo
Grigio Alluminio
Mediterraneo Blu
Toscana Verde

OPTIE
CODE

KLEUR
CODE

10N
5CC
5DN
5CE

581
565
567
374

POPSTAR

LOUNGE

WAZE

CROSS





















–

–









–

–

–

–

–

–

–



Excl.
BTW

Incl.
BTW

409,409,409,409,-

495,495,495,495,-

*niet leverbaar in combinatie met 9UX

 = Standaard

 = Optie

– = Niet leverbaar
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INTERIEUR

Er is een Panda voor iedereen. Naast de stijlvolle
exterieurkleuren zijn er bijpassende bekledingsstoffen
beschikbaar. Samen met allerlei opties en accessoires
voor het interieur en exterieur maak je de Panda helemaal
naar eigen wens.

POPSTAR
137
Zwart/rode stof met
grijze stiksels

139
Zwart/grijze stof met
rode stiksels

Antraciet

LOUNGE
143
Zwart/rode stof met
rode stiksels

142
Zwart/grijze stof met
grijze stiksels

Titanium

WAZE

CROSS

112
227
Zwart/grijze stof met Grijze stof in combinatie
groen/witte strepen en
met bruin eco-leder
stiksels

Titanium

Bruin
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OPTIES
CODE

VELGEN

041
140
508
626
5BH

4XE
878
420
108

14" wieldoppen
14" zwarte wieldoppen Waze zwart
15" lichtmetalen velgen ‘6-dubbelspaaks’
15" lichtmetalen velgen donkergrijs ‘5-dubbelspaaks’

4XE
 = Standaard

 = Optie

878
– = Niet leverbaar

POPSTAR

LOUNGE



–

–

–

-

-



–





–

–

–

–





420

WAZE

CROSS

excl.
BTW

incl.
BTW

Geen meerprijs
244,326,-

FUNCTIONALITEIT
Buitenspiegels verwarmd en elektrisch verstelbaar
Automatische airconditioning
Parkeersensoren achter
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Stuurwiel met radio- en telefoonbediening

42B
070
465
61A
927
9G7

INTERIEUR / EXTERIEUR
Privacy glass
Aangepaste middentunnel met extra opbergvak
Deurgrepen in carrosseriekleur
Zijstootstrips zwart
Vloermatten vóór en achter met Panda logo

097
505
6DC
803

VEILIGHEID
Mistlampen voorzijde
Airbag zijkant***
City Brake Control noodremsysteem
Compact reservewiel (max 80km/u)****

8FB

OPTIE

POPSTAR

AUDIO
Radio met USB-poort en 2 speakers
Radio Bluetooth® met spraakherkenning, USB en twee speakers
Uconnect radio met Bluetooth® met spraakherkenning, USB,
verwijderbare smartphone cradle op het dashboard en
4 speakers
DAB+ radio**

RAE
RAF

CODE

OPTIE

*
**
***
****

LOUNGE

WAZE

CROSS

/P







–







/P

/P

/P





















–

–

–







–

–



/P



excl.
BTW

incl.
BTW

79,244,161,103,79,-

95,295,195,125,95,-

–

–

198,-

240,-

124,-

150,-

/P

–

–

322,-

390,-









244,-

295,-

79,83,79,124,21,-

95,100,95,150,25,-

161,207,153,79,-

195,250,185,95,-

–















/P



–

–

/P















































Alleen leverbaar i.c.m. optie 5BH
DAB radio alleen leverbaar in combinatie met optie 8FB
Niet leverbaar i.c.m. flex pack optie 0A1/0A0
Bij bestelling van optie 803 komt optie 8F6 - Bandenreparatiekit Fix & Go te vervallen

295,395,-

Het Uconnect™-infotainmentsysteem maakt rijden met de
Panda nog leuker. Via Bluetooth®, de USB- of de AUX-ingang
kun je je eigen muziek afspelen of streamen vanaf je smartphone,
die je in de houder op het dashboard kunt plaatsen. Je hebt zo
ook toegang tot een aantal handige apps die speciaal voor de
Panda zijn ontwikkeld. Gewoon via het scherm, met de toetsen
op het stuurwiel of met spraakcommando’s.

108
 = Standaard

 = Optie

– = Niet leverbaar

P = Optiepakket
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PAKKETTEN
PopStar

Lounge

Waze

Cross

excl.
BTW

incl. BTW







–

375,-

450,-

–

–

–



289,-

350,-



–

–

–

248,-

300,-

–



–

–

248,-

300,-



–

–

–

455,-

550,-

–

–



–

161,-

195,-

041 - Buitenspiegels verwarmd en elektrisch verstelbaar

o

–

–

–

372,-

450,-

508 - Parkeersensoren achter
6DC - City Brake Control noodremsysteem

–

o

o

–

289,-

350,-

CODE PAKKET

Pack Winter
465

Aangepaste middentunnel met extra opbergvak

6R7

Voorruit elektrisch verwarmbaar
Voorstoelen verwarmbaar

6R7

Voorruit elektrisch verwarmbaar
Voorstoelen verwarmbaar
Pack Flex*

0A1

Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar en drie
zitplaatsen
Pack Flex Lounge*

0A0

195 - Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar en drie
zitplaatsen
295 - Passagiersstoel neerklapbaar tot tafel
Pack Popstar+

4CA

5J8 - Buitenspiegels in carrosseriekleur
61A - Deurgrepen in carrosseriekleur
5BH - Stuurwiel met radio- en telefoonbediening
8FB - Uconnect radio met Bluetooth® met spraakherkenning, USB, verwijderbare smartphone
cradle op het dashboard en 4 speakers
927 - Zijstootstrips zwart
Pack Waze +

0ZW

0L8 - Waze badges zijkant
8FB - Uconnect radio met Bluetooth® met spraakherkenningl, USB, verwijderbare smartphone
cradle op het dashboard en 4 speakers
Pack Safety

09W

* Niet leverbaar i.c.m. optie 505

 = Standaard

 = Optie

– = Niet leverbaar
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16" VELGENSETS
De Panda is uniek in zijn soort, maar u kunt hem nog exclusiever maken dankzij
de accessoires die Mopar ontwikkelde. Ontdek een wereld van creatieve en
originele oplossingen op maat. Of u uw Panda nu een stijlvolle touch wil geven
of wil personaliseren: van stickers tot lichtmetalen velgen en van dakstangen tot
kapstokken op de hoofdsteunen.

ACCESSOIRES

MATTENSETS
Tapijt
Met geborduurd 3D Pandalogo
links, 1 pin links 71807947.
€ 49,- incl. btw

Moquette
Met geborduurd 3D Pandalogo
links, 2 pinnen links en rechts
71807946.
€ 59,- incl. btw

-

15" lichtmetalen velgenset
Naafdoppen
Zomerbanden

-

€ 995,-

€ 1.295,-

incl. BTW

Winterbanden op de originele 15" velgenset.
Vraag uw dealer naar een aanbod op maat,
met banden naar uw wens.

Tapijt
Met geborduurd Panda-logo,
2 pins (niet afgebeeld) 71808114.
€ 25,- incl. btw

Vanaf: € 495,-

15” lichtmetalen velgenset
Naafdoppen
Zomerbanden

incl. BTW

-

Accessoire wielsets worden achteraf gemonteerd en
tellen daarom niet mee voor de fiscale bijtelling.
Vraag uw dealer naar de mogelijkheden van zomer- en
winterwielenopslag

incl. BTW

MOPAR CONNECT

PRAKTISCH
1 Beschermbak bagageruimte
Van kunststof met
Panda-logo
50926621
€ 65,-

Mopar Connect is een uitbreiding op uConnect, via een app krijgt u toegang tot de volgende functies:

2 Bumper beschermer
Bij het laden en lossen van
bagage
50926623
€ 85,3 Beschermhoes achterbank
Bruikbaar voor halve en hele
achterbank
51930794
€ 115,-

1

2

My:Car
Bekijk op afstand essentiële functies van je auto,
zoals accu- en bandenspanning, brandstofpeil e.d.

4 Kledinghanger
Voor montage op hoofdsteun
voorstoel
51930793
€ 50,5 Armsteun
Met opbergruimte
Stof zwart 342207
Vinyl zwart 342208
Leer zwart 342209

€ 255,€ 255,€ 275,-

My:Remote Controls
- Vind mijn Panda
- Deuren op afstand openen en sluiten
- Snelheidsalert

My:Assistant
- Crashassistentie
- Pechassistentie
- Diefstalassistentie
3

4

€ 335,-

incl. BTW*

5
Alle prijzen zijn incl. 21% btw en exclusief montage. Vraag uw dealer naar een offerte.
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TECHNISCHE
SPECIFICATIES

1.2 69

MOTOR
Aantal cilinders
Cilinderinhoud (cm3)
Compressieverhouding
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min
Max. koppel in Nm (kgm) bij t/min
Milieunorm
Distributie
Brandstofsysteem
Start&Stop systeem
TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Aandrijving
Versnellingsbak
Aantal versnellingen
Stuurinrichting
Draaicirkel (m)
WIELOPHANGING
Vóór
Achter
REMMEN (S=schijfremmen, T=trommelremmen)
Vóór (diameter in mm)
Achter (diameter in mm)

4
1.242
11,1 : 1
51 (69) / 5500
102 / 3000

TwinAir Turbo 80 CNG

TwinAir Turbo 85 4x4

2
875
10,0 : 1
59 (80) / 5500
52 (70) 5500*
62 (85) 5500
145 / 1900
135 (13,8) 2500*
145 / 1900
Euro 6D
Enekele bovenliggende nokkenas (kettingaandrijving)

Bovenliggende nokkenas
(tandriemaandrijving)
Elektronisch geregelde sequentiële en gefaseerde multipoint-inspuiting
Ja
Nee

9,3

Voorwielaandrijving
Voor- en achterwielaandrijving
Handgeschakeld
5
6
Dualdrive™ elektrische stuurbekrachtiging
9,7

onafhankelijke McPherson-ophanging, dubbelwerkende telescoopschokdempers en stabilisatorstang
voorzien van trekstangen met kogeldraaipunten
torsieas met langsdraagarmen, schroefveren, telescoopschokdempers en stabilisatorstang
S 257
T 203

D240

1.2 69

MATEN & GEWICHTEN
Lengte (mm)
Breedte (mm)**
Hoogte (mm)
Inhoud bagageruimte
Inhoud brandstoftank (l)
Kentekengewicht (kg)
Max. gewicht aanhangwagen geremd /
ongeremd (kg)
Kogeldruk (kg)

TwinAir Turbo 80 CNG

3.653
1.643
1.551
225
37
1.055

TwinAir Turbo 85 4x4

3.705
1.662
1.657
225
35
1165
800 / 400

1.605
200
35 / 12 KG
1155
N.V.T.
60

BANDEN
Standaard

175/65 R14

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)
0-100 km/h (sec.)

164
14,8

VERBRUIK & EMISSIE 1)
Brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer
Brandstofverbruik in l/100 km buitenweg
Brandstofverbruik in l/100 km gecombineerd
CO2-emissie (g/km)

5,8
4,5
4,9
114

175/65 R15

170
12,7

162*
14,1*
6,6
4,8
5,4
97

164
12,7
5,9
5,6
5,7
116

1) Het 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 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).
*
**

= CNG Waardes. Let op: waarden op basis van H-Gas (o.a. Italiaans & Duits). In Nederland tankt u L-gas wat een lager methaangehalte bevat.
Het Methaangehalte varieert, het verschil bedraagt gemiddeld 15%. Dit heeft een evenredig hoger verbruik tot gevolg.
De breedte is gemeten excl. de buitenspiegels
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MOPAR®
VEHICLE
PROTECTION

Mopar® is het servicemerk van Fiat
Chrysler Automobiles dat zich bezighoudt
met de levering van originele onderdelen,
accessoires en alle diensten die bedoeld
zijn voor de zorg en het onderhoud van
uw Fiat. Hiervoor hebben we diverse
services beschikbaar.

KLANTENSERVICE

Heeft u informatie of hulp nodig? Zoekt u
een erkend servicecentrum of dealerbedrijf?
Wilt u meer te weten komen over lopende
acties? U kunt contact opnemen met de
klantenservice via het universele gratis
nummer 00 800 3428 0000. U kunt ook de
app Ciao Fiat Mobile downloaden die gratis
beschikbaar is.

5 JAAR GARANTIE.
ONBEZORGD RIJDEN.
KILOMETERVRIJ.

Bij de aankoop van uw nieuwe Fiat is een
garantie van 5 jaar inbegrepen die ingaat
vanaf de registratiedatum. Deze garantie
is opgebouwd uit de reguliere 2 jaar
fabrieksgarantie, aangevuld met 3 jaar extra
fabrieksgarantie (Max Care), kent géén kilometerbeperking en is 100% overdraagbaar
op de volgende eigenaar op voorwaarde
dat de auto volgens de voorgeschreven
onderhoudsintervallen wordt onderhouden.

HOUD UW FIAT IN
TOPCONDITIE MET MOPAR®
VEHICLE PROTECTION

Mopar® Vehicle Protection biedt u
diverse door Fiat goedgekeurde garantie,
mobiliteits- en onderhoudsservices. U hebt
daarbij verschillende keuzes voor dekking,
looptijd en kilometerlimiet, zodat u een product kunt uitzoeken dat perfect aansluit op
wat ú nodig hebt. U kunt erop vertrouwen
dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd
door speciaal opgeleide monteurs bij
erkende Fiat-werkplaatsen, waar wordt
gewerkt met de juiste gereedschappen en
testapparatuur, en dat daarbij uitsluitend
originele onderdelen worden gebruikt.

EASY CARE

Vooraf duidelijkheid over
uw onderhoudskosten

Met Easy Care koopt u het reguliere
onderhoud voor een aantal jaren af. U kunt
daarbij kiezen uit verschillende opties voor
het kilometrage en de looptijd. Easy Care
biedt u daarbij een aanzienlijk prijsvoordeel
ten opzichte van de som van de losse
onderhoudsmomenten en geeft u de garantie dat uw auto door specialisten wordt
onderhouden. Met Easy Care bent u dus
verzekerd van zorgeloos rijden zonder later
met hoge onderhoudskosten te worden
geconfronteerd.
Voor meer informatie over MOPAR kijk op
www.fiat.nl/mopar

De garantie biedt dekking (van het voertuig)
tegen fabricagefouten, die gratis zullen
worden verholpen met behulp van originele
of gereviseerde onderdelen.
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FIAT
FINANCIEREN

Met een gerust hart wegrijden in je nieuwe Fiat. Ook daarover
hebben we nagedacht. Speciaal voor Fiat heeft FCA Capital, de
financieringsmaatschappij van FCA Nederland, producten op maat
samengesteld. Je regelt het snel en eenvoudig bij je dealer. Wel zo
prettig! Lees meer over onze dienstverlening op www.fcacapital.nl of
informeer bij je dealer.

FIAT
LEASEN

AFLOPEND KREDIET

Je koopt jouw nieuwe of gebruikte droomauto en maakt bij de betaling slim gebruik van één
van de financieringsmogelijkheden van FCA Capital. Je hoeft de investering niet in één keer
te doen, maar betaalt in vaste maandbedragen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

FINANCIAL LEASE

Je wilt je nieuwe voertuig op de balans hebben? Dan is Financial Lease de beste keuze
voor jou. Je lost de lening af in een door u gekozen looptijd met vaste gelijkblijvende
maandbedragen. Je wordt direct economisch eigenaar en activeert je voertuig op de balans. De aanschaf legt geen beslag op je werkkapitaal en je kunt gebruik maken van fiscale
afschrijving.

Leasen vormt een praktisch alternatief voor het bezitten van voertuigen.
Bij Leasys, de leasemaatschappij van FCA Nederland, bieden wij lease
producten voor een breed scala aan gebruikers. Leasys ontwikkelt
flexibele en efficiënte oplossingen, in alle vrijheid, naar uw wensen. Lees
meer over ons lease aanbod op www.leasys.com of neem contact op
met je dealer.

PRIVATE LEASE

Met Private Lease stel jij je nieuwe Fiat samen zoals jij het wilt. Je bepaalt zelf de gewenste
looptijd en het aantal jaarlijkse kilometers. Je betaalt een vast bedrag per maand voor het
gebruik van de auto. Wij regelen alles, je hoeft allen nog maar te tanken.

OPERATIONAL LEASE

Je wilt alleen betalen voor het gebruik en je wilt je Fiat niet op de balans? Dan kan je het
best kiezen voor Operational Lease. Bij Operational Lease betaal je een vast all-inclusive
bedrag per maand voor het gebruik van je Fiat. De investering, de administratie en het risico
op waardevermindering besteed je aan ons uit. Wel zo overzichtelijk!
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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.
FCA Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100,
1175 RA Lijnden. www.fiat.nl
F319201902

www.fiat.com

