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MODELL UTRUSTNINGSNIVÅ MOTOR RÄCKVIDD 
( Blandad körning WLTP )

FÖRBRUKNING 
( Förbruk kWh/100km* ) 

FORDONSSKATT/ÅR REK.CA PRIS

500 BASIC Elmotor,¨70 kw,95 hk 190 km 13,0 360 kr 364.900 kr 

500 BASIC Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,0 - 14,3 360 kr 419.900 kr

500 RED BASIC  ( Specialutgåva ) Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,0 - 14,3 360 kr 419.900 kr

500 PLUS Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,0 - 14,3 360 kr 434.900 kr 

500 RED PLUS   ( Specialutgåva ) Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,0 - 14,3 360 kr 434.900 kr 

500 BY BOCELLI Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,0 - 14,3 360 kr 459.900 kr 

500 CABRIOLET BASIC Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,7 - 14,8 360 kr 449.900 kr 

500 CABRIOLET PLUS Elmotor,87 kw,118 hk 320 km  14,7 - 14,8 360 kr 464.900 kr 

500 CABRIOLET BY BOCELLI Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,4 - 14,5 360 kr 489.900 kr

500 3+1 BASIC Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,3 - 14,5 360 kr 429.900 kr 

500 3+1 PLUS Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,3 - 14,5 360 kr 444.900 kr 

500 3+1 BY BOCELLI Elmotor,87 kw,118 hk 320 km 14,4 - 14,5 360 kr 469.900 kr

REK.CA PRISER

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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
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CABRIOLET500 CABRIOLET
500 ( RED ) 

Observera att rödklädsel erbjuds ej i Sverige



87 kW,118 hk

PLUS 

STANDARDUTRUSTNING

BASIC

Backkamera + Parkeringssensorer runt bilen

Eluppvärmda säten fram samt vindruta

Keyless entry & go (förarsida endast)

Onetouch fönsterhissar

Armstöd + förvaring i mittkonsol

85kW DC snabbladdning

Höjdjusterbar förarsäte

50/50 sätesdelning bak

Elektriskt justerbara sidospeglar med avfuktn.

LA PRIMA

BY BOCELLI

15" stålfälgar

Halogen strålkastare & LED varselljus

Fönsterlister i svart gummi

Instrumentbräda i bilens kulör

Keyless start (ej lås)

4 vägs sätesjustering

Uconnect 10,25" pekskärm

7" TFT förardisplay i färg

Uconnect Box & service

Auto AC

Trafikskyltsavläsning, farthållare

50kW DC snabbladdning

Regn- & skymningssensorer

ADAS (Trötthetsvarning, filhållning, AEB)

FAS 3 kabel+väska

70 kW,95 hk

EXEMPEL UTÖVER 70 KW,95 HK :EXEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING :

16" alufälgar

Automatisk halv-& helljus assistans 

Innerbackspegel med avbländning

Specifika golvmattor

Kromade fönsterlister och instegslister

Tonade rutor bak

EXEMPEL UTÖVER BASIC:

17" aluminiumfälgar

Full-LED strålkastare fram & bak

La Prima interiörspaket med konstläder

Fast panoramaglastak (ej på CABRIO)

Trådlös smarthoneladdare

JBL av Bocelli, Hi-Fi ljudsystem

Adaptiv farthållare med stop&go

Navigation med röststyrning "Hey Fiat"

Dödavinkelvarnare

USB A+C i mittkonsol

EXEMPEL UTÖVER BASIC:

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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



85kW DC snabbladdning
Eluppvärmda säten fram samt vindruta

RED specifik interiör

87 kW,118 hk

( RED ) PLUS 

STANDARDUTRUSTNING – ( RED ) SPECIALUTGÅVA

( RED ) BASIC

15" stålfälgar

Halogen strålkastare & LED varselljus

RED specifik interiör / exteriör ( OBS! Ej röd förarsäte )

Fönsterlister i svart gummi

Instrumentbräda i bilens kulör

Keyless start (ej lås)

4 vägs sätesjustering

Uconnect 10,25" pekskärm

7" TFT förardisplay i färg

Uconnect Box & service

Auto AC

Trafikskyltsavläsning, farthållare

85kW DC snabbladdning

Regn- & skymningssensorer

ADAS (Trötthetsvarning, filhållning, AEB)

FAS 3 kabel+väska

EXEMPEL PÅ STANDARDUTRUSTNING :

16" alufälgar

Onetouch fönsterhissar

Trådlös smarthoneladdare

Backkamera (ej sensorer)

Keyless entry & go (förarsida endast)

EXEMPEL UTÖVER BASIC:

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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

Rose Gold 

SOLID 

METALLIC 

TRESKIKT  

Mineral Grey

Celestial Blute 

RedIce White Onyx Black

Ocean Green 

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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

TYG, SVART 

SOFT-TOUCH,PREMIUM WHITE   
PREMIUM WHITE SOFT TOUCH (845)

SE FÄRGMATRIS FÖR CABRIOLET

SVART, MED INSTRUMENTBRÄDA LACKAD I RÖD FÄRG (330) 

LA PRIMA BY 
BOCELLI  

( RED ) / PLUS

BASIC / PLUS

TYG, SVARTSVART, MED INSTRUMENTBRÄDA LACKAD I SVART (573)

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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

FIAT MONOGRAM

BLÅ 
SVART 

LA PRIMA BY 
BOCELLI  

BASIC / PLUS 

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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



FÄLGAR

( RED ) PLUS

16” ALUMINIUMFÄLGAR 

17” ALUMINIUMFÄLGAR 

16” ALUMINIUMFÄLGAR 

PLUS / RED 

LA PRIMA BY 
BOCELLI  

BASIC / RED 

15” STÅLFÄLGAR (NAVKAPSLAR) 

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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 / 3+1 

UTRUSTNINGSNIVÅ BASIC / PLUS 
LA PRIMA

BY BOCELLI
( RED )

INTERIÖR SVART PREMIUM WHITE SVART 

INTERIÖRSKOD 573 845 330

LACKTYP LACKKOD

SOLID

60110N ONYX BLACK 5 000 KR 5 000 KR 5 000 KR

2684H5 ICE WHITE 0 KR 0 KR 0 KR

1115CJ RED - - 5 000 KR

METALLIC

2375CF ROSE GOLD 8 000 KR 8 000 KR -

2305CE OCEAN GREEN 8 000 KR 8 000 KR -

2056FX MINERAL GREY 8 000 KR 8 000 KR 8 000 KR

TRESKIKT 2785CH CELESTIAL BLUE 20 000 KR 20 000 KR -

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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

UTRUSTNINGSNIVÅ
BASIC / PLUS 

LA PRIMA
BY BOCELLI 

SOFT TOP FÄRG
SVART FIAT MONOGRAM

INTERIÖR
SVART PREMIUM WHITE 

INTERIÖRSKOD
574 205

LACKTYP LACKKOD

SOLID

60110N ONYX BLACK 5 000 KR 4 000 KR

2684H5 ICE WHITE 0 KR 0 KR 

1115CJ RED - -

METALLIC

2375CF ROSE GOLD 7 000 KR 7 000 KR

2305CE OCEAN GREEN 7 000 KR 7 000 KR

2056FX MINERAL GREY 7 000 KR 7 000 KR

TRESKIKT 2785CH CELESTIAL BLUE 20 000 KR 20 000 KR

Villkor:Vänligen observera: viss standardutrustning, tillval, utrustningspaket och tillbehör kanske inte längre finns till försäljning på grund av rådande produktionsbegränsningar. För mer detaljerad information vänligen kontakta din auktoriserade Fiat-återförsäljare. Alla nybilspriser i denna prisöversikt är
rekommenderade priser inkl. leveranskostnader och moms. Denna prislista gäller från 8 november 2022. * Den angivna maximala räckvidden och elförbrukningen är baserad på WLTP och blandad körning. CO2-utsläpp 0 g/km.Faktisk körsträcka och räckvidd varierar beroende på flera faktorer, inklusive
kör- och laddningsvanor,monterad tillbehör, temperatur, topografi, batteriets ålder,belastning och fordonets skick. 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
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