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Καλώς ήλθατε στο νέο ηλεκτρικό 500 και τον ολοκαίνουριο τύπο 
κινητικότητας: πιο εξελιγμένο, με περισσότερες τεχνολογικές 
καινοτομίες και πιο συμβατό με την αέναη βιωσιμότητα, αλλά, πάνω 
απ’ όλα, απλό και ευχάριστο για το χρήστη, με το απόλυτο στιλ Fiat.
Εμπνέει τους ανθρώπους να αλλάξουν μετατρέποντας το καθήκον 
σε ομορφιά, για να αποκτήσει ο κόσμος μας ένα καλύτερο παρόν, 
αλλά και μέλλον.

Τ Ο  Ν Ε Ο  Π Λ Η Ρ Ω Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο  F I A T  5 0 0

WELCOME BACK  
                  FUTURE
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ΝΕΑ ΜΑΤΙΑ   
     ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ

Χάρη στους νέους προβολείς LED, το νέο 500 μας βοηθά να δούμε με άλλα 
μάτια όχι μόνο το δρόμο, αλλά και τον κόσμο. 
Όπως ακριβώς έκανε το 500 ανέκαθεν. Η πρώτη γενιά έδωσε στους 
ανθρώπους κινητικότητα και ελευθερία. Η δεύτερη γενιά μεταμόρφωσε τα 
αυτοκίνητα πόλης σε μοντέρνα οχήματα. Και η τρίτη έχει θέσει έναν ακόμα πιο 
φιλόδοξο στόχο: ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Και για τον πλανήτη μας.
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ΦΤΕΡΩΤΑ ΒΕΛΗ 
Τα φλας LED αποτίουν φόρο τιμής 
στην ιστορική σχεδίαση του 500, ένα 
χαρακτηριστικό που σας ταξιδεύει από 
το παρελθόν στο μέλλον.

ΦΩΤΑ LED INFINITY 
Με εμφάνιση εκφραστικών φρυδιών, 
χάρη στην ανανεωμένη σχεδίαση και την 
τεχνολογία του μέλλοντος, προσφέροντας 
καλύτερη ορατότητα στο δρόμο.

Πιστό στις ρίζες του και το εμβληματικό στιλ της σειράς 500, το νέο 
ηλεκτρικό 500 είναι ομορφότερο από ποτέ χάρη στη νέα καθαρότερη, πιο 

εκλεπτυσμένη σχεδίαση και τις διακριτικές γραμμές, με το λογότυπο «500» να 
έχει μετατοπιστεί προς τα εμπρός, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τη 

χαρακτηριστική προσωπικότητα του αυτοκινήτου. Φαρδύτερο και μακρύτερο 
όσο ποτέ άλλοτε, έχει ακόμα πιο έντονη παρουσία στο δρόμο.

ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  
     ΚΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
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Το στιλ συναντά την άνεση, προσφέροντας μια αποκλειστική εμπειρία οδήγησης. 
Το εσωτερικό, με ξεκάθαρη σχεδίαση, απλές γραμμές και λιγότερα 

πλήκτρα χειρισμού, έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει την ευρυχωρία, 
ενσωματώνοντας λεπτομέρειες

 εμπνευσμένες από τη φύση και την αέναη βιωσιμότητα. Επιπλέον, με το νέο 
εμπρός υποβραχιόνιο που διαθέτει αποθηκευτικό χώρο και τη βάση στήριξης 

smartphone με λειτουργία ασύρματης φόρτισης, το καθετί θα βρει τη θέση του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ  
     ΓΙΑ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΘΗΣΤΕ… ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
Τα καθίσματα του νέου 500 είναι 

πρωτοποριακά και οικολογικά, καθώς είναι 
κατασκευασμένα από το ειδικό νήμα Seaqual® 

που περιέχει ανακυκλωμένα πλαστικά που 
περισυλλέγονται από τη θάλασσα.

AN ICONIC SIGNATURE 
Ένα αποκλειστικό λογότυπο κοσμεί το τιμόνι, που έχει επαναδιαμορφωθεί 

για να παραπέμπει στο αρχικό διάκτινο στιλ του Fiat 500 του 1957. 09



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΤΕ  
     ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΙΣΧΥΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 85 KW
Μέσα σε 5 μόνο λεπτά, στον χρόνο που πίνετε ένα καφέ δηλαδή, 

αποκτάτε αυτονομία 50 km: όσο χρειάζεται για την κίνηση σας μιας 
ολόκληρης μέρας στην πόλη.

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Απολαύστε με ξεγνοιασιά κάθε σας διαδρομή,  

με αυτονομία που φτάνει τα 460 km στην πόλη και  
τα 320 km σε μικτό κύκλο (WLTP)*. 

*βλ. σελίδα 24

EASYWALLBOX
Επαναφορτίστε το αυτοκίνητο εύκολα και απευθείας από 
το σπίτι με το EasyWallbox: παρέχει ισχύ φόρτισης έως 3 

kW και δεν απαιτεί εγκατάσταση από ειδικευμένο τεχνικό. 
Εάν θέλετε περισσότερη ισχύ, μπορείτε να αναβαθμίσετε 
το οικιακό σας ηλεκτρικό σύστημα μέχρι τα 7 kW, για να 

φορτίζετε το νέο 500 στο μισό χρόνο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SHERPA
Αυτή η έξυπνη λειτουργία οδήγησης εξοικονομεί ενέργεια βελτιστοποιώντας 

το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, την λειτουργία του κλιματισμού, την 
ταχύτητα και την επιτάχυνση. Έτσι, σας εξασφαλίζει μεγαλύτερη αυτονομία, 

για να είστε ήσυχοι ότι θα φτάσετε χωρίς πρόβλημα στον προορισμό σας.

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ 3
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τύπου 3,  

για να φορτίζετε το νέο 500 σε δημόσιους  
σταθμούς φόρτισης ή στο σπίτι με το EasyWallbox.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΝΤΑΛ
Χρησιμοποιώντας ένα μόνο πεντάλ, μπορείτε να 

επιταχύνετε και να επιβραδύνετε, ανακτώντας κινητική 
ενέργεια για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Θα 

μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε και το 
πεντάλ του φρένου, για να κάνετε την οδήγηση όσο το 

δυνατόν ευκολότερη.

Ας προστατέψουμε τον πλανήτη! Η ξεγνοιασιά και η χαρά 
της ζωής είναι μέρος της αποστολής μας. Για το σκοπό αυτό, 
το νέο 500 βασίζεται σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα, 100% 
ηλεκτρική και σχεδιασμένη για την επόμενη δεκαετία.
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Επιλέξαμε να ξεπεράσουμε όλα τα όρια της ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας κορυφαία στην κατηγορία αυτονομία, αλλά 
και γρήγορες, εύχρηστες λύσεις φόρτισης, για να μπορείτε να απολαμβάνετε έναν βιώσιμο και όμορφο τρόπο ζωής. 
Και η αρχή γίνεται με το χαρακτηριστικό ήχο του νέου 500, που είναι ευφάνταστος όσο και το ιταλικό πνεύμα που 
κρύβεται από πίσω. Είναι κάτι παραπάνω από απλός ήχος: είναι πραγματική μουσική που σας συντροφεύει κατά την 
εκκίνηση, το σταμάτημα και καθ’ οδόν.

ΣΚΕΤΗ 
    ΑΠΟΛΑΥΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΥ 500 ΕΔΩ.

ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 500 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΗΧΟ: 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ.

MY E-CHARGE
Ένας κόσμος υπηρεσιών για να 
βρείτε τον πλησιέστερο δημόσιο 
σταθμό φόρτισης, ενώ παράλληλα  
αποκτάτε πρόσβαση στις λειτουργίες 
φόρτισης (charging modes), πληρωμές 
και ιστορικό. Μπορείτε επίσης να 
διαχειριστείτε απομακρυσμένα το  
δικό σας EasyWallbox.

RFID CARD 
Η κάρτα RFID μαζί με την εφαρμογή 
My Easy charge σας παρέχουν 
πρόσβαση σε πάνω από 170.000  
σημεία φόρτισης σε 21 Ευρωπαϊκές 
χώρες.
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   
   ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

Το πρώτο αυτοκίνητο πόλης που εξοπλίζεται με σύστημα αυτόνομης 
οδήγησης επιπέδου 2. Το νέο 500 μπορεί, πλήρως αυτόνομα, να επιταχύνει, 
να κρατά αποστάσεις ασφαλείας, να παραμένει σταθερά στην πορεία του, 
να διαβάζει οδικά σήματα και να σας υπενθυμίζει τα όρια ταχύτητας, σαν 
να ήταν πραγματικός συνοδηγός. 

Autonomous 
Emergency Braking  
Το νέο 500 μπορεί να 

φρενάρει αυτόματα για 
να αποφύγει μια πιθανή 

σύγκρουση με άλλα 
αυτοκίνητα, πεζούς ή 

ποδηλάτες. 

Κλήση Έκτακτης 
Ανάγκης

Σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης, το νέο 500 σας 

βοηθά πραγματοποιώντας 
μια κλήση που μεταδίδει 

την τοποθεσία και 
την κατάσταση του 

αυτοκινήτου. 

Attention Assist
Όταν είστε κουρασμένοι, 

το αυτοκίνητό σας θα 
το αντιληφθεί και θα 

σας προτείνει να κάνετε 
διάλειμμα για καφέ.

Lane Control
Αυτό το σύστημα 

αποτρέπει τον κίνδυνο 
μη ηθελημένης 

διασταύρωσης των 
λευκών διαγραμμίσεων 
της λωρίδας σας, για να 

παραμένετε πάντα σταθερά 
στην πορεία σας.

Lane Centering
Αρκεί απλώς το πάτημα 

ενός πλήκτρου για να 
παραμένετε συνεχώς στο 
κέντρο της λωρίδας. Αυτό 
το πρωτοποριακό σύστημα 

ακολουθεί το δρόμο για 
λογαριασμό σας.

Έξυπνο Προσαρμοζόμενο 
Cruise Control 

Ρυθμίστε απλώς την ταχύτητα 
και απολαύστε τη διαδρομή: το 
νέο 500 θα κρατά την απόσταση 

ασφαλείας και την ταχύτητα 
υπό έλεγχο για λογαριασμό σας.

Οπτικό πεδίο Drone 360°
11 αισθητήρες εξασφαλίζουν 
θέαση του αυτοκινήτου σας 

κατά 360°, ανιχνεύοντας 
εμπόδια κάθε είδους και 
προειδοποιώντας σας σε 

περίπτωση που πλησιάζετε 
πολύ σε κάποιο από αυτά.

Urban Blind Spot
Χάρη σε έναν αισθητήρα 

υπερήχων, θα ειδοποιείστε 
πάντα όταν κινείται κάποιο 
όχημα στο πλαϊνό και πίσω 
μέρος του αυτοκινήτου σας.

Κάμερα οπισθοπορείας 
παρκαρίσματος 

Η κάμερα μεταδίδει μια 
εικόνα υψηλής ανάλυσης του 
χώρου που βρίσκεται πίσω 
σας, βοηθώντας σας κατά 
το παρκάρισμα ή κατά την 
εκτέλεση ελιγμών με την 

όπισθεν.

Traffic Sign Recognition με 
λειτουργία πρότασης  

ταχύτητας   
Το νέο 500 ανιχνεύει και  

αναγνωρίζει τα οδικά σήματα. 
Με ενεργοποιημένο τον 

περιοριστή ταχύτητας, ο οδηγός 
μπορεί να ρυθμίζει την ταχύτητα 

του αυτοκινήτου στο μέγιστο 
επιτρεπόμενο επίπεδο.

Take
a break!
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Το εντελώς καινούριο σύστημα πληροφόρησης – ψυχαγωγίας «Cinerama» κυριολεκτικά σας μεταφέρει 
στο μέλλον. Με τη γρήγορη, διαισθητική και εύχρηστη οθόνη 10,25”, μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε 
νέο περιεχόμενο και προηγμένες δυνατότητες, όπως τα Apple CarPlay και Android Auto™ μέσω ασύρματης 
σύνδεσης. Το εξαιρετικά γρήγορο Bluetooth® σας εξασφαλίζει σύνδεση με τις συσκευές σας σε λιγότερο 
από 5 δευτερόλεπτα. Ακόμα, μπορείτε να απολαύστε την οθόνη 7” του πίνακα οργάνων, το σύστημα 
ασύρματης φόρτισης κινητού τηλεφώνου και το ραδιόφωνο με ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ   
      ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ 500, ΣΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ
Απολαύστε την καλύτερη σύνδεση, τόσο μέσα όσο και όταν βρίσκεστε μακριά από το αυτοκίνητο. Χάρη στη νέα 

εφαρμογή Fiat app που δεν είναι απλώς μια εφαρμογή, είναι ένα προηγμένο οικοσύστημα εφαρμογών που, μαζί με 
τις υπηρεσίες Uconnect™, σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε έναν κόσμο δυνατοτήτων και να ελέγχετε το νέο 

σας ηλεκτρικό 500, όποτε θέλετε και όπου κι αν βρίσκεστε

ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ:

MY REMOTE
Εντοπίστε την τοποθεσία του αυτοκινήτου σας 
απευθείας από το smartphone σας. Κλειδώστε 

και να ξεκλειδώστε τις πόρτες, ελέγξτε 
το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και 

προγραμματίστε τον κλιματισμό και τη φόρτιση 
του αυτοκινήτου. Διαθέτει ενσωματωμένη την 

τεχνολογία φωνητικής υποστήριξης Alexa.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΑΣ:   
MY ECHARGE

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΗ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗ:   

MY NAVIGATION
Κοινοποιήστε τον προορισμό σας από την εφαρμογή σας 

και από το αυτοκίνητό σας. Η οθόνη του συστήματος 
εμφανίζει τον προορισμό σας, με πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο για την κίνηση στους δρόμους, 

δελτία καιρού, καθώς και ειδοποιήσεις για κάμερες 
παρακολούθησης ορίων ταχύτητας και σημεία 

φόρτισης. Οι χάρτες σας ενημερώνονται πάντα μέσω 
ασύρματης σύνδεσης (over the air), προσφέροντας μια 

απρόσκοπτη, χωρίς προβλήματα εμπειρία.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά 
με την κατάσταση του αυτοκινήτου σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ:

MY CAR

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ FIAT

Συνδέστε έως 8 συσκευές και αποκτήστε 
πρόσβαση στην υπηρεσία φωνητικής 

υποστήριξης Amazon Alexa 
μέσα στο αυτοκίνητο.

Σε περίπτωση κλοπής, η υπηρεσία 
σας φέρνει σε επικοινωνία με έναν 

υπάλληλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
και το αυτοκίνητό σας παρακολουθείται, 

επιτρέποντας στην αστυνομία να το 
εντοπίσει.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΛΕΜΜΕΝΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ:  MY ALERT

Το νέο 500 μπορεί να πραγματοποιεί κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης, για να επικοινωνήσει με 

έναν ειδικευμένο υπάλληλο εξυπηρέτησης ή 
για να ζητήσει οδική βοήθεια, απευθείας από 

την οθόνη αφής του οχήματος ή μέσω της 
εφαρμογής FIAT.

Ένας κόσμος υπηρεσιών για τη διαχείριση της 
ηλεκτρικής φόρτισης. Βρείτε δημόσιους σταθμούς 

φόρτισης κοντά σας και αποκτήστε πρόσβαση 
σε λειτουργίες για φόρτιση, πληρωμές και 

παρακολούθηση του ιστορικού φόρτισης. Στο σπίτι, 
μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στο 

ιδιωτικό σας Wallbox και, χάρη στην απομακρυσμένη 
διαχείριση, να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο το 

δικτυωμένο Wallbox σας.

INTERNET ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:  
MY WI-FI

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ 
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΒΑΣΗ: 

MY ASSISTANT
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Το νέο ηλεκτρικό 500 προσφέρεται όπως ακριβώς το θέλετε: διατίθεται σε εκδόσεις 
Hatchback, Cabrio και 3+1 και με διάφορα επίπεδα εξοπλισμού για να επιλέξετε. 
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα.

_Ατσάλινες ζάντες 15”
_ Προβολείς αλογόνου + Φώτα ημέρας LED
_Χειροκίνητος κλιματισμός
_Ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης
_ Σύστημα εισόδου/εκκίνησης χωρίς κλειδί
_Έγχρωμη οθόνη TFT 7”
_Βάση για smartphone
_Attention Assist
_Autonomous Emergency Braking
_Lane Control
_Traffic Sign Recognition
_E-call
_Ταχεία φόρτιση 50 kW 
_Καλώδιο τύπου 2 (3 kW)
_Αυτονομία 180 km (WLTP)

HATCHBACK MONO 

Επιπροσθέτως των στοιχείων εξοπλισμού του 
επιπέδου Action:
_Στιλιζαρισμένες ζάντες 15”
_Ραδιόφωνο με οθόνη αφής 7”
_CarPlay/Android Auto™
_Υπηρεσίες Uconnect™
_Digital Audio Broadcast
_Cruise Control
_Ταχεία φόρτιση 85 kW
_Καλώδιο τύπου 2 (3 kW)
_Αυτονομία 320 km (WLTP)

HATCHBACK • CABRIO • 3+1

Επιπροσθέτως των στοιχείων εξοπλισμού του 
επιπέδου Passion:
_Ζάντες ελαφρού κράματος 16”
_Τιμόνι από οικολογικό δέρμα
_ Ηλεκτρική λειτουργία σε όλα τα παράθυρα
_ Παθητική είσοδος + Κλειδί που φοριέται
_Αυτόματος κλιματισμός 
_Ραδιόφωνο 10,25” NAV
_Traffic Sign Information
_Αισθητήρας βροχής
_Ταχεία φόρτιση 85 kW 
_Καλώδιο τύπου 2 (3 kW)
_Αυτονομία 320 km (WLTP)

HATCHBACK • CABRIO • 3+1

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    
             ΟΛΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
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Η έκδοση Launch Edition διατίθεται σήμερα για τα μοντέλα Hatchback και Cabrio, αλλά και για το μοντέλο 3+1: μια νέα 
σχεδίαση που εισάγει μια πρόσθετη πλαϊνή πόρτα, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση στο πίσω τμήμα της καμπίνας. 
Τρεις εκφράσεις πολυμορφικότητας που αντιπροσωπεύουν το νέο 500 στα καλύτερά του.

Επιπροσθέτως των στοιχείων εξοπλισμού 
του επιπέδου Icon:
_Ζάντες ελαφρού κράματος 17”
_Προβολείς LED
_Χρωμιωμένα πλευρικά προστατευτικά
_Αποκλειστική πινακίδα (μη αριθμημένη)
_ Ανοιγόμενη οροφή με μονόγραμμα (Cabrio) / 
Σταθερή ηλιοροφή (HB)

_Καθίσματα από οικολογικό δέρμα
_ Διαιρούμενος πάγκος πίσω καθισμάτων  
σε αναλογία 50/50

_ Κεντρικό υποβραχιόνιο με κλειστή 
κεντρική κονσόλα

_Εμπρός & πίσω πατάκια 
_Fiat Co-Driver (Αυτόνομη οδήγηση L2)
_Ασύρματος φορτιστής
_ Οπτικό πεδίο Drone 360° + Κάμερα 
οπισθοπορείας παρκαρίσματος

_Urban Blind Spot 
_Ταχεία φόρτιση 85 kW 
_Καλώδιο τύπου 3 (11 kW)
_Αυτονομία 320 km (WLTP)
_ Δεύτερη πλαϊνή πόρτα (μόνο στην  
έκδοση 3+1)

ΕΚΔΟΣΗ  LA PRIMA 

ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ     
             ΜΟΡΦΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ

HATCHBACK • CABRIO • 3+1
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ΤΙ ΧΡΩΜΑ      
        ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ

ICE WHITE EARTH GREY 

CELESTIAL BLUE MATT GREYOCEAN GREEN

ONYX BLACK

GLACIER BLUEROSE GOLD MINERAL GREY

Μπλε ανοιγόμενη 
οροφή

Γκρι ανοιγόμενη 
οροφή

Μαύρη ανοιγόμενη 
οροφή

Ανοιγόμενη οροφή 
με μονόγραμμα

ΤΕ
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ΥΛ

ΘΕΜΑ     
      ΣΤΙΛ

Εξατομικεύστε το νέο 500 όπως εσείς θέλετε, με τρία 
διαφορετικά πακέτα στη διάθεσή σας για να επιλέξετε.

ACTION PASSION ICON

ΠΑΚΕΤΟ RADIO (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RD)
• Ραδιόφωνο 7’’ (07W) • CarPlay/Android Auto™ (8EW) • Ασύρματος 
φορτιστής κινητού (RFX) • Υπηρεσίες Uconnect™ (RTK) • DAB (RS9)  
• Πλήρως λειτουργικό με USB (0SU) για την πρώτη σειρά καθισμάτων

ΠΑΚΕΤΟ STYLE HB (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RL)
• Φιμέ κρύσταλλα (070) • Εμπρός & πίσω πατάκια με λογότυπο 500 (396) 
• Προστατευτικά μαρσπιέ (018)

ΠΑΚΕΤΟ STYLE CABRIO (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RM)
• Φιμέ κρύσταλλα (070) • Εμπρός & πίσω πατάκια με λογότυπο 500 (396)

ΠΑΚΕΤΟ EYE PARK (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RI)
• Οπτικό πεδίο Drone 360° (XAH) • Urban Blind Spot (XAN) • Κάμερα 
οπισθοπορείας παρκαρίσματος (9YN) • Ηλεκτρικοί καθρέφτες με λειτουργία 
ξεθαμπώματος (041) • 6 ηχεία (RCG) 

ΠΑΚΕΤΟ MAGIC EYE (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RK)
• Προβολείς LED (5EM) • Αυτόματη λειτουργία προβολέων/φώτων πορείας 
(1H2) • Ηλεκτροχρωμικός εσωτερικός καθρέφτης (410)

ΠΑΚΕΤΟ FIAT CO-DRIVER ICON (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RH)
• Fiat Co-Driver (Αυτόνομη οδήγηση L2) (NH1) • Οπτικό πεδίο Drone 360° (XAH)  
• Urban Blind Spot (XAN)  • Κάμερα οπισθοπορείας παρκαρίσματος (9YN)  
• 6 ηχεία (RCG) • Ηλεκτρικοί καθρέφτες με λειτουργία ξεθαμπώματος (041)

ΠΑΚΕΤΟ FIAT CO-DRIVER PASSION (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RG)
• Fiat Co-Driver (Αυτόνομη οδήγηση L2) (NH1) • Οπτικό πεδίο Drone 360° 
(XAH)  • Urban Blind Spot (XAN) • Κάμερα οπισθοπορείας παρκαρίσματος 
(9YN) • Traffic Sign Information (0XR) • Ραδιόφωνο 10,25’’ NAV (9YT) + 6 
ηχεία (RCG) • Ηλεκτρικοί καθρέφτες με λειτουργία ξεθαμπώματος (041)  
• Τιμόνι soft touch (318)  
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ΠΑΚΕΤΟ CONVENIENCE CABRIO (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ.  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RO)
• Αυτόματος κλιματισμός (140) • Επάνω/κάτω, άνοιγμα/κλείσιμο όλων των 
ηλεκτρικών παραθύρων μέσω απομακρυσμένου έλεγχου (038) • Παθητική είσοδος 
+ Κλειδί που φοριέται (9Z0) • Άνοιγμα/κλείσιμο οροφής μέσω απομακρυσμένου 
έλεγχου (GWB) 

ΠΑΚΕΤΟ COMFORT SEATS (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RJ)
• Εμπρός καθίσματα με 6 ρυθμίσεις (JTM) • Κεντρικό υποβραχιόνιο (132)  
• Κλειστή κεντρική κονσόλα (467)

ΠΑΚΕΤΟ CONVENIENCE HB (ΚΩΔ. ΠΡΟΑΙΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 3RN)
• Αυτόματος κλιματισμός (140) • Επάνω/κάτω, άνοιγμα/κλείσιμο όλων των 
ηλεκτρικών παραθύρων μέσω απομακρυσμένου έλεγχου (038) • Παθητική 
είσοδος + Κλειδί που φοριέται (9Z0)



Τα επίπεδα εξοπλισμού των μοντέλων και οι επιλογές προαιρετικού εξοπλισμού ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη αγορά ή τις εκάστοτε νομικές απαιτήσεις. 
Ορισμένα από τα στοιχεία εξοπλισμού που περιγράφονται ή/και απεικονίζονται στο παρόν έντυπο είναι προαιρετικά. Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στον τιμοκατάλογο.  
Η FCA ενδέχεται να αλλάξει τα μοντέλα που περιγράφονται στο παρόν έντυπο, οποιαδήποτε στιγμή, για τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους. 
Fiat Marketing 02.2.3988.24  - S - 12/2020 - Τυπώθηκε στην Ιταλία - SO - Τυπωμένο σε χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.

www.fiat.gr

Τ Ο  Ν Ε Ο  F I A T  5 0 0

* Οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης έχουν καθοριστεί με βάση επίσημες δοκιμές, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Κανονισμών ΕΕ που ίσχυαν κατά το χρόνο της έγκρισης τύπου. Ειδικότερα, οι αναφερόμενες τιμές έχουν υπολογιστεί 
με βάση τη διαδικασία δοκιμών WLTP. Οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης παρέχονται ενδεικτικά μόνο για το σκοπό της σύγκρισης στοιχείων οχημάτων. Οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης βάσει της έγκρισης τύπου ενδέχεται να μην είναι 
αντιπροσωπευτικές των πραγματικών τιμών ηλεκτρικής κατανάλωσης, οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, για παράδειγμα, από τον τρόπο οδήγησης, τη διαδρομή, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες δρόμου, καθώς και 
από την κατάσταση, τη χρήση και τον εξοπλισμό του οχήματος. Οι τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν για τις εκδόσεις του οχήματος με τις υψηλότερες και χαμηλότερες τιμές. Αυτές οι τιμές 
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον επιλεγμένο εξοπλισμό ή/και το μέγεθος των ελαστικών. Οι αναφερόμενες τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης δεν είναι οριστικές και ενδέχεται να αλλάξουν σε περίπτωση τροποποίησης του 
κύκλου παραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες τιμές ηλεκτρικής κατανάλωσης του οχήματος που αγοράζεται από τον πελάτη παρέχονται μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα του οχήματος. Στην περίπτωση που απαιτούνται οι τιμές 
ηλεκτρικής κατανάλωσης για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων φόρων και δασμών για το όχημα, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ισχύουσα νομοθεσία.




