500 HYBRID
P R I S L I S T A
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REK.CA PRISER

MODELL

UTRUSTNINGSNIVÅ

MOTOR

VÄXELLÅDA

FÖRBRUKNING

FORDONSSKATT/ÅR

REK.CA PRIS

( Förbruk.bla.körning l / 100km* )

500 Hybrid

Cult

Bensin / Mild hybrid, 1.0 70 hk

6-vxl manuell

4,7

2.072 – 2.179 kr

159.900 kr

500 Hybrid

Cult Plus

Bensin / Mild hybrid, 1.0 70 hk

6-vxl manuell

4,7

2.072 – 2.179 kr

169.900 kr

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 1 april 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. 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. Utrustning och färgscheman kan skilja sig
från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och
korrekt vid trycktillfället. Importör: Italmotor Sweden AB

Fiat 500 Cult är en luft av glädje och
lätthet som fräschar din tillvaro varje gång
du kör den. Upptäck ännu mer glädje
med den exklusiva lacken ”Sicilia”.

Treekrad ratt med mediakontroller

Uconnect ™ 7” pekskärm

Tygklädsel med Fiat Monogram

STANDARDUTRUSTNING

CULT

CULT PLUS

Exempel på standardutrutsning :

Ersätter / utöver Cult :

14" stålfälgar ”Argento”

Uconnect™ 7" pekskärm med Navigation

Uconnect™ 5'' pekskärm

Främre och bakre högtalare

Bluetooth, USB/AUX

50/50 sätesdelning bak

Carplay/Android

El. justerbara & avfuktningsbara sidospeglar

Tygklädsel ”Monogram”, mörkblå
Svarta sidospeglar

Instrumentbräda lackad i bilens färg
Golvmattor
TPMS (däcktrycksvarnare)
Start & Stop funktion
DRL ljus med LED teknik
Främre högtalare
Analogt instrumentkluster
Höjdjusterbara nackstöd fram och bak
Manuell luftkonditionering
12-volts uttag på instrumentbrädan
Hastighetsbegränsare
Ratt med mediakontroller
Parkeringssensorer bak

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 1 april 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. 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. Utrustning och färgscheman kan skilja sig
från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. 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 (268)

RÖD PASSIONE (111)

ORANGE SICILIA (562)

METALLIC

GRÅ POMPEI (695)

GRÖN DEW (196)

BLÅ DIPINTO DI BLU (6879

SVART VESUVIO (876)

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 1 april 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa
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från verklighet . Kunder uppmanas att rådfråga sin lokala återförsäljare för detaljerade specifikationer och inte basera en beställning enbart på rådande marknadsföringsbilder och specifikationer. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i denna prislista skall vara uppdaterat och
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INTERIÖR

CULT

SVART, MED INSTRUMENTBRÄDA LACKAD I EXTERIÖRFÄRG (192)

TYG, MÖRKBLÅ
MED FIAT MONOGRAM

BEIGE, MED INSTRUMENTBRÄDA LACKAD I EXTERIÖRFÄRG (123)
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STANDARDFÄLGAR

CULT

14” STÅLFÄLGAR
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FÄRGMATRIS

CULT

UTRUSTNINGSNIVÅ

INTERIÖR

INTERIÖRSKOD

LACKTYP

BEIGE

192

123

4 000 KR

4 000 KR

LACKKOD

268

SOLID

SVART

VIT GELATO

111

RÖD PASSIONE

0 KR

0 KR

562

ORANGE SICILIA

4 000 KR

4 000 KR

876

SVART VESUVIO

5 800 KR

5 800 KR

196

GRÖN DEW

5 800 KR

5 800 KR

695

GRÅ POMPEI

5 800 KR

5 800 KR

687

BLÅ DIPINTO DI BLU

5 800 KR

5 800 KR

METALLIC

Alla nybilspriser i denna prisöversikt är rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms.Denna prislista gäller från 1 april 2022 * Den angivna förbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 106 - 109 g/km. Miljöklass Euro6d_Final. Bilarna på bilderna är illustrativa
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FIAT.SE

500 HYBRID
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