


500X
CULT

500X CULT C U L T

Fiat 500X Cult predstavuje rýdzu energiu. Oranžový odtieň 
Sicilia mu dodáva jedinečný štýl. Ak ale nie je oranžová farba 
pre vás tou pravou, máte na výber celú škálu ďalších odtieňov. 
Samozrejme s rovnako pozitívnou energiou. 

 
SOM 
ORANŽOVÁ,
ALE AK CHCETE,  
MÔŽEM SA AJ ČERVENAŤ. 
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Užite si každý deň štýlovo a v pohodlí. Fiat 500X Cult má pozitivitu 
doslova v krvi. Bol navrhnutý tak, aby urobil každú cestu jedinečnou.

C U L T

Výbava
· 16” oceľové disky kolies 
·  Halogénové svetlá denného  

svietenia
·  Čierne lakované kryty vonkajších 

spätných zrkadiel
· Polyuretánový volant
· Manuálna klimatizácia
· Digitálne rádio s Bluetooth®

· 4 reproduktory
· 3,5” TFT monochromatický displej
.  Rozpoznávanie dopravného 

značenia a odporúčanie rýchlosti
. Sledovanie jazdných pruhov
. Tempomat
. Elektrická parkovacia brzda

Motory
· 1.0 T3 120 k MT E6d final
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500X
CONNECT

500X CONNECT C O N N E C T

STRIE-
BORNÁ  
ZDÔRAZŇUJE 
ELEGANCIU.
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Zamilovať si Fiat 500X Connect je jednoduché.
Tento odborník štýlu ponúka najmodernejšie technológie, ktoré 
sú šité na mieru modernému životnému štýlu. Skúste dvojtónové 
prevedenie v odtieni sivá Argento s čiernou strechou, 
ktoré vyzdvihuje elegantný štýl. K dispozícii je aj celý rad ďalších 
farebných kombinácií!



C O N N E C T

Fiat 500X Connect je vyspelejší a vyznačuje sa jedinečným a 
pútavým dizajnom. Môžete sa spoľahnúť, že každá cesta bude 
dokonale štýlová.

Motory
· 1.0 T3 120 k MT E6d final
· 1.3 T4 150 k DCT E6d final
· 1.6 MJET 130 k E6d final

Výbava
· 16” disky kolies z ľahkej zliatiny
· LED svetlá denného svietenia
·  Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe 

karosérie
· Zatmavené zadné okná 
· Volant čalúnený vinylom
· Manuálna klimatizácia
·  Výškovo nastaviteľné sedadlo 

vodiča
· Predná lakťová opierka
·  Systém UConnect™ HD so 7” 

dotykovým displejom, digitálnym 
rádiom a ovládaním na volante

· 6 reproduktorov
·  3,5” TFT monochromatický displej
· Zadné parkovacie senzory
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· Senzor stmievania
· Senzor dažďa
.  Rozpoznávanie dopravného 

značenia a odporúčanie rýchlosti
. Sledovanie jazdných pruhov
. Tempomat
. Elektrická parkovacia brzda
. Funkcia zrkadlenia smartfónu



500X
CROSS

C R O S S500X CROSS
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ZELENÁ  
METALÍZA.  
MAGNETICKÁ 
PRÍŤAŽLIVOSŤ. 

Fiat 500X Cross má slobodného ducha, ktorý je ako 
stvorený pre dobrodružstvo v meste aj v prírode. Jeho 
odvážna osobitosť je pripravená zvládnuť akúkoľvek 
výzvu. Pútavý dizajn a dobrodružnú povahu zvýrazňuje 
zelená farba Techno. Túto farebnú kombináciu 
môžete mať aj v dvojtónovom prevedení s čiernou 
strechou. 



C R O S S

Bez ohľadu na to, kam idete, každý detail Fiatu 500X Cross  
sa postará o to, že sa budete cítiť ako doma.

Motory
· 1.0 T3 120 k MT E6d final
· 1.3 T4 150 k DCT E6d final
· 1.6 MJET 130 k E6d final

Výbava
. 19” disky kolies  z ľahkej zliatiny
· LED svetlá denného svietenia
·  Kryty vonkajších zrkadiel vo farbe 
karosérie

·  Matne chrómované kľučky dverí/lišty
· Ochranné časti
· Strešné lyžiny
· Volant čalúnený vinylom
·  Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
· Osvetlenie v slnečných clonách
·  Automatická dvojzónová klimatizácia
·  Systém UConnect HD s 7” dotykovým 
displejom, digitálnym rádiom a 
ovládaním na volante

· 6 reproduktorov
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·  3,5” TFT monochromatický  
displej

· Senzor stmievania
.  Rozpoznávanie dopravného 
značenia a odporúčanie rýchlosti

. Sledovanie jazdných pruhov

. Tempomat

. Elektrická parkovacia brzda

. Funkcia zrkadlenia smartfónu



500X
SPORT

500X SPORT S P O R T

ZVOL’TE ODVÁŽNY 
VZHL’AD.
ZVOĽTE  
MATNE  
SIVÚ.
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Fiat 500X Sport je pripravený dodať bežnému životu 
dobrodružstvo a eleganciu, ktoré si vás okamžite podmania. 
Z jeho štýlu vyťažíte maximum prostredníctvom matne 
sivého odtieňa, ktorý zdôrazňuje športovú povahu a 
ikonické tvary. Nech už si ale vyberiete akúkoľvek farbu, 
športový štýl zostane zachovaný.



S P O R T

Motory
· 1.0 T3 120 k MT E6d final
· 1.3 T4 150 k DCT E6d final

Výbava
. 18” športové disky kolies z ľahkej zliatiny
· LED svetlá denného svietenia
· Tmavo sivé detaily exteriéru
· Dvojitá chrómovaná koncovka výfuku
· Zatmavené zadné okná 
· Športový volant
· Športový interiér
· Osvetlenie v slnečných clonách
· Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
· Automatická dvojzónová klimatizácia
· 3,5” TFT farebný displej
·  Systém UConnect HD s 7” dotykovým 
displejom, digitálnym rádiom, ovládaním 
na volante a navigáciou

Preskúmajte nové obzory. S Fiatom 500X Sport je príťažlivý 
aj komfort. Keď sa totiž budete cítiť pohodlne, každý cesta  
sa pre vás stane potešením. Vychutnajte si výnimočnú priľnavosť  
a ovládateľnosť na vozovke.
Väčšia bezpečnosť a maximálne potešenie z jazdy so športovým 
vzhľadom.

NIŽŠIA SVETLÁ VÝŠKA
O 13 mm nižšia svetlá výška oproti verziám  

Urban a Cross

NOVÉ 19” DISKY KOLIES 
Špecifické 19” disky kolies s výkonnými 

pneumatikami 225/40 R19 (voliteľné)

ŠPECIFICKÉ ZAVESENIE KOLIES
Nové pružiny vpredu a vzadu.

Špecifické naladenie tlmičov pruženia  
(len u motorizácie 1,3 FireFly  

Turbo 150 k DCT)

ŠPECIFICKÉ NASTAVENIE 
RIADENIA

(len u motorizácie 1,3 FireFly 
Turbo 150 k DCT)

* U modelu 500X Sport 1,3 FireFly Turbo 150 k DCT s 19” diskami kolies  z ľahkej zliatiny s výkonnými pneumatikami 

Väčšia agilita 
a priľnavosť v 

zákrutách*

· Funkcia zrkadlenia smartfónu
· 6 reproduktorov
· Zadné parkovacie senzory
.  Rozpoznávanie dopravného 

značenia a odporúčanie rýchlosti
. Sledovanie jazdných pruhov
. Tempomat
. Elektrická parkovacia brzda



I N F O T A I N M E N T

AUDIO SYSTÉM BEATS

Na palube modelu Fiat 500X si môžete zlepšiť náladu a užívať si obľúbenú hudbu vďaka audio systému Beats. So 6 reproduktormi a zosilňovačom 
s výkonom cez 500 W ponúka čistú a veľmi vernú reprodukciu zvuku pri akejkoľvek hlasitosti.

SYSTÉM UCONNECTTM 

 
VIAC ZDIEĽANIA,   
VIAC ZÁBAVY.

Systém 7” Uconnect™ s funkciou zrkadlenia 
smartfónu je vybavený 7” dotykovou obrazovkou 
s vysokým rozlíšením, kapacitnou technológiou 
technológiou a digitálnym rádiom DAB (Digital 
Audio Broadcasting). 

UCONNECT™ 7” HD DAB

Systém Uconnect™ 7” HD Nav je vybavený navyše 
navigáciou TomTom. K dispozícii  je s funkciou 
zrkadlenia smartfónu. 

UCONNECT™ 7” HD NAV DAB UCONNECT™ RADIO DAB

Rádio Uconnect™ s Bluetooth® a vstupmi AUX a USB 
je vstupnou bránou do sveta Uconnect™. Je plne 
integrovaný v palubnej doske a disponuje ovládacími 
prvkami na volante. Rozhranie Bluetooth® (hands-
free) umožňuje volať, prijímať hovory, počúvať  
a odosielať textové správy, a tiež prehrávať hudbu  
z vášho smartfónu.

18_19

Fiat 500X je nabitý štýlom aj 
technológiami. Zlepšite svoju konektivitu 
prostredníctvom dotykovej obrazovky 
Uconnect™ 7” HD LIVE s tabletovým 
ovládaním a vysokým rozlíšením:  
v štandarde ponúka širokú škálu funkcií, 
počnúc službami Uconnect™ LIVE cez 
hands-free a Bluetooth® až po ovládanie 
hlasom. Systém je dostupný s funkciami 
zrkadlenia smartfónu a vyznačuje sa 
užívateľský priateľským rozhraním, ktoré 
umožňuje správu máp, hudby, kontaktov 
a mnoho ďalšieho. To všetko bezpečne 
po celú dobu jazdy.



M O T O R Y  A  B E Z P E Č N O S Ť

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA  
A ODPORÚČANIE RÝCHLOSTI

Systém zisťuje a rozoznáva dopravné značky, ktoré 
potom zobrazuje na TFT prístrojovom paneli. S aktívnym 
obmedzovačom rýchlosti je možné znížiť rýchlosť vozidla 
na maximálnu povolenú úroveň zistenú systémom 
rozpoznávania dopravného značenia.

MOTORY A BEZPEČNOSŤ 
POTEŠENIE Z JAZDY   
NA PRVOM MIESTE.

Vďaka radu technicky vyspelých motorov s nižšou 
spotrebou paliva, väčším výkonom aj zrýchlením a 
skvelým jazdným komfortom si jazdu s modelom 
Fiat 500X vždy užijete. Objavte rodinu zážihových 
preplňovaných motorov s nízkou spotrebou paliva 
a väčším potešením z jazdy zásluhou krútiaceho 
momentu v nízkych otáčkach.
Ponuku tvorí nový motor 1.0 FireFly Turbo určený 
pre mestské použitie, ktorý sa môže pochváliť 
plochou krivkou krútiaceho momentu pre skvelú 
odozvu, príjemné zrýchlenie a akustický komfort, 
a 1.3 FireFly Turbo so 6 stupňovou automatickou 
dvojspojkovou prevodovkou, ktorý je určený  
pre všetkých, ktorí túžia po vysokom výkone.  
K dispozícii je tiež dieselový
motor MultiJet, ktorý je vďaka technológii
selektívnej katalytickej redukcie SCR
a integrovanému filtru pevných častíc DPF čistejší. 
Motor 1.6 s výkonom 130 k
je kombinovaný s manuálnou prevodovkou.

1.0 T3 120 K MT E6D FINAL

1.3 T4 150 K DCT E6D FINAL

1.6 MJET 130 K E6D FINAL

BEZPEČNOSŤ

MOTORY

AUTONÓMNE NÚDZOVÉ BRZDENIE
Systém zisťuje rýchlosť vpredu idúceho vozidla  
a upozorňuje vodiča, ak sa k nemu približuje príliš rýchlo  
a hrozí tak kolízia. Ak vodič nezasiahne, systém 
automaticky aktivuje brzdy s cieľom nárazu zabrániť 
alebo aspoň znížiť jeho následky. Kontrola bŕzd pracuje  
do rýchlosti 7 km/h a poskytuje zvukovú a vizuálnu 
výstrahu.

SLEDOVANIE JAZDNÝCH PRUHOV
Pomocou snímača na báze kamery zisťuje pozíciu 
vozidla v medziach jazdného pruhu. Pri neúmyselnom 
opustení jazdného pruhu bez použitia smerových 
ukazovateľov spustí vizuálnu výstrahu na prístrojovom 
paneli a vyvinie odpor vo volante, ktorý nabáda  
k správnej korekcii a vráteniu do pôvodného  
jazdného pruhu.

ZADNÁ PARKOVACIA KAMERA
Zadná parkovacia kamera pomáha pri parkovaní  
a zvládaní náročných manévrov. Obraz diania za vozidlom 
sa premieta vrátane dynamických navádzacích liniek  
a grafiky stredovej osi, ktoré sa menia v závislosti na uhle 
natočenia volantu a zobrazujú očakávanú trajektóriu 
vozidla.

Zvyšujú bezpečnosť jazdy v noci, a to tým, že poskytujú 
maximálne možné množstvo svetla v akejkoľvek 
situácii. Tento systém prepína z diaľkových svetiel  
na stretávacie pri zistení svetiel protiidúcich vozidiel 
a späť na diaľkové svetlomety, keď sa svetelné 
podmienky zmenia.

ADAPTÍVNE DIAĽKOVÉ SVETLÁ

DETEKCIA KRÍŽENIA DRÁHY ZA VOZIDLOM
Pomáha sledovať vozidlá a ďalšie objekty v slepých 
uhloch počas cúvania. Ak sa k vozidlu približuje iné 
vozidlo zozadu a zo strany, vodič je upozornený 
zvukovou a vizuálnou výstrahou na vonkajšom 
spätnom zrkadle.

PREDNÉ A ZADNÉ PARKOVACIE SENZORY
Predné a zadné parkovacie senzory pomocou 
akustického signálu upozorňujú na skrytú prekážku 
počas parkovania alebo cúvania.

MONITORING MŔTVEHO UHLA
Nepretržite monitoruje prítomnosť vozidiel v slepých 
uhloch a vodiča na nich upozorňuje prostredníctvom 
svetelných signálov na vonkajších spätných 
zrkadlách.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT (ACC)
Pomocou radarového snímača systém odhaľuje 
vozidlá v rovnakej dráhe a udržuje prednastavenú 
rýchlosť. Systém pracuje od 30 km/h a v prípade 
zistenia pomalšej premávky automaticky upraví 
rýchlosť vozidla tak, aby bol zachovaný vodičom 
predvolený bezpečný odstup od vpredu idúcich 
vozidiel.

Fiat 500X je vybavený inovatívnymi bezpečnostnými 
systémami, vďaka ktorým je pripravený vyraziť 
kamkoľvek.
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P E R S O N A L I Z Á C I APERSONALIZÁCIA 
URČITE POZNÁTE,  
ŽE STE NAŠLI 
TU PRAVÚ.

Bez ohľadu na váš štýl by vás malo vozidlo 
reprezentovať, nech už pôjdete kamkoľvek. Vďaka 
rozsiahlym možnostiam personalizácie nikdy 
nezostanete bez povšimnutia.

FARBY KAROSÉRIE 

INTERIÉR

KOLESÁ

Látkové sedadlá  
s monogramom Fiat 
a prvkami z materiálu 

Technoprene  
(123)

Látkové sedadlá «Flashy»  
s prvkami  

vinylu
(1E5)

Látkové sedadlá 
Camo s vinylovými 

prvkami
(3L5)

Látkové sedadlá 
Arrow s vinylovými 
prvkami a červeno-

sivým lemovaním
(073)

Čierna koža s prvkami  
vinylu a  

slonovinovým  
lemovaním

(539)

Hnedá koža  
s prvkami  

vinylu
(564)

Čierna koža  
so sivým lemovaním

(484)

289 Červená Passione* 296 Biela Gelato* 185 Matne sivá

018 Zelená Techno*

679 Sivá Moda*601 Čierna Cinema

888/B Modrá Venezia*

562 Oranžová Sicilia

176 Červená Seduzione*

018 Modrá Italia*

348 Sivá Argento* 22_23

* K dispozícii v jednotónovom aj dvojtónovom prevedení (čierna strecha)

CULT CONNECT CROSS SPORT VOLITEĽNÉVOLITEĽNÉVOLITEĽNÉ

404 – 16” kolesá z ľahkej zliatiny
Voliteľne u verzie Cult

432 – 17” kolesá z ľahkej zliatiny
Voliteľne u verzie Cross

6U4 – 18” kolesá z ľahkej zliatiny
Štandard u verzie Sport

56J – 18” kolesá z ľahkej zliatiny
Voliteľné u verzie Cross

128 – 16” oceľové kolesá
Štandard u verzie Cult

1LR – 16” kolesá z ľahkej zliatiny
Štandard u verzie Connect

6Y8 – 19” kolesá z ľahkej zliatiny
Voliteľne u verzie Sport

* S výkonnými pneumatikami

431 – 17” kolesá z ľahkej zliatiny
Voliteľne u verzií Cult, Connect

7PN – 17” kolesá z ľahkej zliatiny
Voliteľne u verzie Sport

4AV- 17” kolesá z ľahkej zliatiny 
T&N Voliteľne u verzie Cross



www.fiat.sk
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ASISTENČNÁ SLUŽBA CIAO FIAT 

Volajte zadarmo na zákaznícky servis Fiat ak potrebujete: CESTNÚ ASISTENCIU, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 
365 dní v roku; INFORMÁCIE ohľadom modelov, služieb alebo predajnej a servisnej siete. 
Pre volanie zo zahraničia, volajte na: +421 252 490 042.

Mopar® je značka skupiny FCA zameraná na popredajné služby, ktorá ponúka kompletnú starostlivosť  
o vozidlo, ako aj originálne diely a príslušenstvo pre všetky modely skupiny FCA.

MOPAR® VEHICLE PROTECTION ponúka servisné zmluvy garantované skupinou FCA, ktoré sú šité na mieru pre vaše vozidlo. So službami MOPAR® VEHICLE PROTECTION si môžete byť istí, že všetky opravy 
budú vykonávať vysoko kvalifikovaní technici autorizovaných dielní Fiat, ktorí využívajú výhradne predpísané nástroje a originálne náhradné diely. Naše servisné plány zahŕňajú komplexný rad predĺžených záruk 
podľa doby trvania a počtu najazdených kilometrov, vďaka čomu vyhovejú akýmkoľvek potrebám. 

0800 125 756




