PRISLISTA

500 HYBRID
MODELLÅR 2021

GÄLLER

FR.O.M 8 DECEMBER 2021

REK.CA PRISER

MODELL

UTRUSTNINGSNIVÅ

MOTOR

VÄXELLÅDA

FÖRBRUKNING

FORDONSSKATT/ÅR

REK.CA PRIS

( Förbruk.bla.körning l / 100km* )

500

Dolcevita

Bensin / Mild hybrid, 1.0 70 hk

6-vxl manuell

4,7

2.072 – 2.179 kr

164.900 kr

500

Dolcevita +

Bensin / Mild hybrid, 1.0 70 hk

6-vxl manuell

4,7

2.072 – 2.179 kr

174.900 kr

500

Red

Bensin / Mild hybrid, 1.0 70 hk

6-vxl manuell

4,7

2.072 – 2.179 kr

179.900 kr

500 Cabriolet

Dolcevita

Bensin / Mild hybrid, 1.0 70 hk

6-vxl manuell

4,8

2.286 – 2.500 kr

189.900 kr

500 Cabriolet

Dolcevita +

Bensin / Mild hybrid, 1.0 70 hk

6-vxl manuell

4,8

2.286 – 2.500 kr

199.900 kr

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 December 2021. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara
extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

DOLCEVITA
Dolcevita tillför en tidlös touch av romantik till ditt liv. Elegant, unik och här för att göra varje ögonblick speciellt.

(RED)
För att lämna ett gott intryck behöver du mer än bara en stor känsla för stil. Nya (500) RED har bl a detaljer
lackat i röd färg och säten tillverkade med Seaqual®-garn. Genom partnerskapet med (RED) hjälper den också
till att bekämpa pandemier*.

* Fiat, Jeep och RAM utlovar minst 4 miljoner dollar till Global Fund mellan 2021-2023 för att hjälpa till att hantera hälsonödsituationer som COVID och AIDS med (RED). Varje (FIAT) RED fordon är en del av detta åtagande.

STANDARDUTRUSTNING

DOLCEVITA
EXEMPEL PÅ STANDARDUTRUTSNING :

BASIC

( RED )
SPECIALUTGÅVA

15" lättmetallfälgar

15" lättmetallfälgar

Uconnect 7" peksskärm

Uconnect 7" pekskärm

Apple Carplay / Android Auto

Apple Carplay / Android Android

Tygklädsel

Fast panoramaglastak

Fast panoramaglastak

Klimatanläggning

50/50 sätesdelning

50/50 sätesdelning

Paket Tech

Paket (RED)

- Parkeringssensorer bak

- Röd centrumkåpa

- Regnsensorer

- Röd frontlist

- Dimljus

- Röda sidospeglar

Paket Comfort

- (RED) dekal på B-stolpe
- Röd instrumentbräda

- Klimatanläggning

- Svart tygsäten med Seaqual™-tyg och röd logotyp

- Sätesficka

- Kit (RED): alcogelpump, antibakteriell kupéfilter & interiörytor

- Höjdjusterbar förarsäte

Paket Tech

- Avfuktningsbara sidospeglar
- Parkeringssensorer bak
- Regnsensorer
- Dimljus

UTÖVER BASIC:

Paket Style
- Mörktonade rutor bak

PLUS +

- Kromlist på motorhuv
- Sidolister i bilens kulör
- Kromade sidospegelkåpor
- Läderklädd växelspaksknopp

Paket Sky
- Elstyrd-och öppningsbart panoramaglastak ( ej på Cabriolet )
- Instegslister ( ej på Cabriolet )

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 December 2021. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara
extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGER
SOLID

VIT GELATO

RÖD PASSIONE

METALLIC

GRÅ POMPEI

SVART VESUVIO

BLÅ DIPINTO DI BLU

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 December 2021. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara
extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

INTERIÖR

DOLCEVITA
TYG, VIT MATELASSÈ ,
SOFT TOUCH

SVART, MED INSTRUMENTBRÄDA LACKAD I EXTERIÖRFÄRG (138)

TYG, SVART MATELASSÈ ,
SOFT TOUCH

DOLCEVITA +

SVART, MED INSTRUMENTBRÄDA LACKAD I EXTERIÖRFÄRG (138)

VIT ICE , MED INSTRUMENTBRÄDA LACKAD I EXTERIÖRFÄRG (654)

TYG, VIT MATELASSÈ ,
SOFT TOUCH

TYG, SVART MATELASSÈ ,
SOFT TOUCH

( RED )
SVART, MED INSTRUMENTBRÄDA LACKAD I RÖD FÄRG (338)

TYG, SVART MED
RÖDA DETALJER

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 December 2021. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara
extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

SUFFLET – 500 CABRIOLET

DOLCEVITA / +
BEIGE

SVART

RÖD

GRÅ

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 December 2021. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara
extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

STANDARDFÄLGAR

DOLCEVITA / +

15” ALUMINIUMFÄLGAR

( RED )

15” ALUMINIUMFÄLGAR

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 December 2021. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara
extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGMATRIS – 500

DOLCEVITA

UTRUSTNINGSNIVÅ

INTERIÖR

INTERIÖRSKOD

LACKTYP

( RED )

SVART

VIT ICE

SVART

138

654

338

0 KR

0 KR

0 KR

LACKKOD

2685CA

VIT GELATO

SOLID

METALLIC

1115CJ

RÖD PASSIONE

4 000 KR

4 000 KR

4 000 KR

8765CE

SVART VESUVIO

5 800 KR

5 800 KR

5 800 KR

6955DP

GRÅ POMPEI

5 800 KR

5 800 KR

5 800 KR

6875DT

BLÅ DIPINTO DI BLU

5 800 KR

5 800 KR

-

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 December 2021. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara
extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FÄRGMATRIS – 500 CABRIOLET

DOLCEVITA

UTRUSTNINGSNIVÅ

SOFT TOP

INTERIÖR

INTERIÖRSKOD

LACKTYP

SVART

ROD

GRÅ

BEIGE

SVART

VIT ICE

SVART

VIT ICE

SVART

VIT ICE

SVART

VIT ICE

636

592

626

839

641

589

319

838

LACKKOD

2685CA

VIT GELATO

0 KR

0 KR

0 KR

0 KR

SOLID

METALLIC

1115CJ

RÖD PASSIONE

4 000 KR

-

4 000 KR

4 000 KR

8765CE

SVART VESUVIO

5 800 KR

5 800 KR

5 800 KR

5 800 KR

6955DP

GRÅ POMPEI

5 800 KR

5 800 KR

5 800 KR

5 800 KR

6875DT

BLÅ DIPINTO DI BLU

5 800 KR

5 800 KR

5 800 KR

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 8 December 2021. * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Bilarna på bilderna är illustrativa och kan vara
extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

FIAT.SE

F I AT 5 0 0 H Y B R I D
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extrautrustade. Fiat Sverige förbehåller sig rätten att ändra priserna samt reserverar sig för eventuella tryckfel Information om priser och utrustning samt specifikationer är av vägledande slag och kan ändras utan föregående meddelande. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i
denna prislista skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

