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N O V  Ý ,  E  L  E  K  T  R  I  C  K  Ý 

WELCOME BACK  
                  FUTURE
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Vitajte vo svete novej elektrickej 500 a úplne novej mobility: 
vyspelejšej, viac technologickej a udržateľnejšej, ale 
predovšetkým jednoduchej a pre užívateľov príjemnej,  
skrátka, v dokonalom štýle Fiat. Inšpiruje ostatných  
k zmenám tým, že povinnosť transformuje na krásu,  
a zlepšuje nielen súčasnosť tohto sveta, ale aj jeho budúcnosť. 



NOVÁ ELEKTRICKÁ 500 MÔŽE VYZERAŤ PRESNE TAK, AKO CHCETE:  
k dispozícii je vo verziách hatchback, kabriolet a s karosériou 3+1,  
a tiež s rôznymi stupňami výbavy. Stačí si len nájsť tú, ktorá vám 
najviac vyhovuje.
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KABRIOLETHATCHBACK

3+1



Nový dizajn modelu „3+1“ predstavuje „čarovné“ dvere, dodatočné 
bočné dvere pre uľahčenie prístupu do zadnej časti kabíny.  

Ako u prvých 500 z roku 1957, s otváraním dverí v proti smeru jazdy: 
je to návrat ku koreňom modelu 500 v dokonalej harmónii medzi 

minulosťou a súčasnosťou. Vďaka tomuto riešeniu  
je nová 500 pohodlnejšia vnútri a lepšie prístupná zvonku. 

DOSIAHNUŤ POHODLIA 
     JE JEDNODUCHÉ

073+1



            NOVÝ POHĽAD   
   NA ZAJTRAJŠOK

Vďaka novým LED svetlometom sa zmení váš pohľad  
na vozovku a na svet.
Tak ako vždy u modelu 500. Zatiaľ čo prvá generácia dala ľuďom 
mobilitu a slobodu a druhá premenila mestské vozidlá na módnu 
záležitosť, tá tretia má pred sebou ešte ambicióznejšiu úlohu: 
zlepšiť budúcnosť všetkých. Vrátane našej planéty.
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ŠÍPOVÉ SMEROVÉ SVETLÁ 
LED smerové bočné svetlá sú poctou 
historickému dizajnu 500 a sú 
dokonalým prepojením minulosti  
a budúcnosti.

LED SVETLÁ INFINITY  
Vzhľad výrazného obočia , vďaka 
znovuobjavenému dizajnu a technológii 
budúcnosti ponúka jasnejší výhľad na vozovku.
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Nová elektrická 500 je verná svojim koreňom a ikonickému štýlu 500, súčasne  
je jej dizajn ešte pútavejší než kedykoľvek predtým. Vďačí za to novému, 

čistejšiemu a vycibrenejšiemu dizajnu, a tiež jemným tvarom s logom 500 
presunutým na prednú časť. Tým ešte viac zdôrazňuje svoju nezameniteľnú 

osobnosť. Nová 500 je nielen dlhšia ale aj širšia. 

MALÉ DETAILY   
     ROBIA VEĽKÉ VECI
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Štýl sa snúbi s komfortom pre exkluzívny zážitok z jazdy.
Interiéry svojim čistým dizajnom, jednoduchými tvarmi a menším počtom 

tlačidiel boli navrhnuté tak, aby umocňovali dojem priestrannosti a zahŕňali 
detaily inšpirované prírodou a udržateľnosťou. Vďaka novej prednej lakťovej 

opierke s úložným priestorom a držiakom smartfónu s bezdrôtovým 
nabíjaním nájde svoj priestor čokoľvek.

VIAC PRIESTORU   
     PRE VAŠICH SPOLOČNÍKOV

IKONICKÝ PODPIS 
Volant so špecifickým logom bol prepracovaný tak, aby pripomínal 

pôvodný dvojramenný volant z Fiatu 500 z roku 1957.

POSAĎTE SA DO SEDADLA BUDÚCNOSTI 
Nové sedadlá 500 sú inovatívne a udržateľné 
vďaka využitiu priadze Seaqual® obsahujúcej 

recyklovaný plastový odpad z mora.



DOBÍJAJTE   
     SVOJE EMÓCIE

RÝCHLONABÍJANIE S VÝKONOM AŽ 85 KILOWATTOV
Za 5 minút, čo zodpovedá prestávke na kávu, nabijete svoje 

vozidlo na 50 km jazdu: to je dosť na celodennú jazdu mestom.

STVORENÁ PRE MESTO
Užite si jazdu v úplnom kľude vďaka dojazdu  

až 460 km v mestskej premávke a 320 km 
v zmiešanej prevádzke (WLTP) *.  

* Viď strana 44

EASYWALLBOX
Nabite svoje vozidlo ľahko a priamo doma pomocou nabíjacej 

stanice EasyWallbox: nabíjací výkon až 2,3 kW bez nutnosti 
odbornej inštalácie. Ak zatúžite po väčšej porcii energie, môžete 
svoj domáci elektrický systém upgradovať na výkon až 7,4 kW, 

vďaka čomu svoju novú 500 nabijete za polovičný čas.

REŽIM SHERPA
Tento inteligentný jazdný režim šetrí energiu 
optimalizáciou stavu nabitia batérie, činnosti 

klimatizácie, rýchlosti a zrýchlenia. Vďaka tomu vám 
poskytne väčší dojazd pre dosiahnutie vášho cieľa.

KÁBEL MODE 3
Pomocou kábla Mode 3 nabijete svoju novú 500 na verejnej 

nabíjacej stanici alebo doma so stanicou EasyWallbox.

JAZDA JEDNÝM PEDÁLOM
Jediným pedálom môžete zrýchľovať aj spomaľovať, pričom 

súčasne získate časť kinetickej energie vozidla späť, ktorá potom 
pomáha dobíjať batériu. Napriek tomu však môžete aj naďalej 

zabrzdiť pomocou klasického brzdového pedála. To všetko, aby 
bola vaša jazda, čo najjednoduchšia.
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Zachovať planétu, ľahkosť a radosť zo života 
je súčasťou nášho poslania. Preto je nová 500 
postavená na úplne novej, 100% elektrickej platforme, 
ktorá bola navrhnutá pre nasledujúce desaťročie.



Rozhodli sme sa prekonať všetky obmedzenia elektrických vozidiel tým, že ponúkneme špičkový dojazd a veľmi 
rýchle a ľahko použiteľné riešenia nabíjania, vďaka čomu bude váš životný štýl udržateľný aj krásny zároveň.
Počnúc charakteristickým zvukom: je rovnako kreatívny ako talianska povaha.
Je to totiž viac než len zvuk. V skutočnosti sa jedná o hudbu sprevádzajúcu štartovanie, vypínanie aj jazdu.

RÝDZE 
    POTEŠENIE

VYPOČUJTE SI ZVUKY 500.

LEN ELEKTRICKÁ 500 MÔŽE VYDÁVAŤ 
ZVUK, AKO JE TENTO: UNIKÁTNY, AKO 
JE ONA SAMA.
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NAJLEPŠIE TECHNOLÓGIE  
        PRE LEPŠÍ ŽIVOT

Prvé mestské vozidlo vybavené autonómnym riadením 2 úrovne. Elektrická 500  
je schopná zrýchľovať, udržiavať bezpečný odstup od vozidiel idúcich vpredu, držať 

vás uprostred vozovky a čítať dopravné značenie, ako skutočný spolujazdec.
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Autonómne núdzové 
brzdenie  

Nová 500 automaticky 
zabrzdí, aby zabránila 

kolízii s inými vozidlami, 
chodcami alebo cyklistami.

Tiesňové volanie
V prípade núdze nová 500 
vykoná tiesňové volanie s 

oznámením polohy a stavu 
vozidla.

Asistent pozornosti 
vodiča

Nová 500 ľahko odhalí 
vašu únavu a odporučí vám 

prestávku na kávu.

Sledovanie jazdných 
pruhov

Zabráňte riziku 
neúmyselného prekročenia 

hraníc jazdného pruhu a 
držte ďalej svoj smer.

Udržiavanie uprostred 
jazdného pruhu

Obyčajné tlačidlo, ktoré 
vás udrží v strede vozovky. 
Tento inovatívny systém 

totiž sleduje vozovku za vás.

Inteligentný adaptívny 
tempomat

Nastavte svoju rýchlosť a užívajte 
si jazdu. Nová 500 bude udržiavať 
bezpečný odstup aj vašu rýchlosť.

360° pohľad 
Drone View

11 snímačov zaisťuje 360  
° pohľad na vozidlo, vďaka 

čomu budete vždy včas 
upozornení na akékoľvek 
prekážky aj ich blízkosť.

Sledovanie mŕtvych 
uhlov v meste

Vďaka ultrazvukovým 
snímačom budete 

upozornení zakaždým, keď 
sa k vám priblíži iné vozidlo 

zo strany a zozadu.

Zadná parkovacia 
kamera  

Kamera prenáša obraz 
diania za vozidlom vo 
vysokom rozlíšení a 

pomáha tak pri parkovaní 
a cúvaní.

Rozpoznávanie 
dopravného značenia  

a odporúčanie rýchlosti   
Nová 500 odhaľuje a 

rozpoznáva dopravné značenie. 
S aktivovaným obmedzovačom 

rýchlosti je možné nastaviť 
rýchlosť vozidla na maximálnu 

povolenú úroveň.

Take
a break!



Infotainment s veľkou 10,25“ obrazovkou je pripravený uspokojiť akékoľvek 
požiadavky. Ultra rýchle rozhranie Bluetooth® pripojí váš smartfón k vozidlu  

za menej ako 5 sekúnd po otvorení dverí. Plne integrovaná navigačná platforma 
zobrazuje vodičovi aktuálne dopravné informácie vrátane radarov na trase, 

parkovacích miest, umiestnenia nabíjacích staníc a počasia v cieľovej destinácii. 
Nová 500 využíva tiež bezdrôtovú nabíjačku mobilných zariadení, vďaka ktorej 

budete pripojení a vaše zariadenie sa bude zároveň nabíjať. Tento vrcholný 
infotainment je štandardom nových verzií Fiat 500 Icon  

a 500 «La Prima» a voliteľný u modelu 500 Passion.

Zrkadlenie smartfónu je najchytrejším a najbezpečnejším spôsobom použitia 
vášho smartfónu vo vozidle. Môžete získavať smerové inštrukcie, telefonovať, 

odosielať alebo prijímať textové správy, počúvať hudbu, audioknihy alebo 
podcasty, a pritom sa plne sústrediť na jazdu.

PREPOJENÉ    
      S VAŠÍM SVETOM
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ÚPLNE NOVÝ INFOTAINMENT CINERAMA 

FUNKCIA ZRKADLENIA SMARTFÓNU



Okrúhly, plne digitálny prístrojový panel je štandardom všetkých výbav  
a svojim usporiadaním pripomína ikonický štýl 500 z roku 1957. Všetky parametre 
vozidla tak budete mať vždy plne pod kontrolou. Rýchlosť, bezpečnostné systémy, 

stav nabíjania a jazdný režim: všetko máte vždy na očiach.

7“ DIGITÁLNY PRÍSTROJOVÝ PANEL
Úplne nový infotainment Uconnect™ 5, ktorý je štandardom verzie Fiat 500 Passion 
a voliteľný u modelu 500 Action, ponúka 7” dotykovú obrazovku. Poskytuje rovnaký 
užívateľský zážitok ako systém Uconnect™ 10,25”, rozdielom je iba kompaktnejšia 
obrazovka. Dovoľuje tiež počúvanie hudby a pripojenie zariadenia k digitálnemu rádiu 
pomocou bezdrôtových funkcií zrkadlenia smartfónu. 

Riešenie dostupné u verzie 500 Action umožňuje 
bezpečné uloženie vášho smartfónu:  
so špecializovanou aplikáciou FIAT Link & Drive  
ho môžete využiť na počúvanie hudby, internetových rádií, 
využitie navigácie a mnoho ďalšieho. Súčasne môžete 
získať aj prístup k sledovaniu elektrického nabíjania. 

INFOTAINMENT SO 7“ DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
LINK & DRIVE
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VAŠA ELEKTRICKÁ 500. VO VAŠOM SMARTFÓNE
Vychutnajte si prvotriednu konektivitu, či už ste vo vozidle alebo ďaleko od neho. To všetko vďaka novej aplikácii 

Fiat, ktorá presahuje bežný formát aplikácie. Je skôr pokročilým ekosystémom aplikácií, ktoré spoločne so službami 
Uconnect™ Services umožňujú prístup do sveta možností a ovládanie novej elektrickej 500 odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

BEZPROBLÉMOVÉ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE: 
MY REMOTE

Zistite polohu svojho vozidla priamo  
zo smartfónu. Zamknite alebo odomknite  
dvere a skontrolujte úroveň nabitia batérií  

a naplánujte spustenie klimatizácie či nabíjania. 
Integrácia hlasového ovládania Alexa.

OSOBNÁ CESTNÁ ASISTENCIA 24/7:   
MY ASSISTANT

SPRAVUJTE SVOJE NABÍJANIE:   
MY E-CHARGE

Zdieľajte svoju cieľovú destináciu medzi 
aplikáciou a vozidlom. Displej zobrazí váš 

cieľ vrátane aktuálnych informácií  
o doprave, počasí a radaroch na trase, ako 
aj nabíjacích miestach. Vaše mapy budú 
vždy aktualizované „vzduchom“, čo vám 
prinesie úplne bezproblémový zážitok.

ÚPLNE NOVÁ PRIPOJENÁ NAVIGÁCIA:   
MY NAVIGATION

Informácie o stave vozidla  
v reálnom čase.

KONTROLA VOZIDLA V REÁLNOM ČASE:  
MY CAR

S T I A H N I T E  S I  A P L I K Á C I U 
F I AT

Tiesňové volanie prostredníctvom tlačidla  
na stropnej konzole vás skontaktuje  

so špecializovanou asistenčnou službou  
alebo cestnou asistenciou, priamo  

z dotykovej obrazovky vozidla alebo  
aplikácie FIAT.

Svet služieb pre správu nabíjania batérií. 
Nájdite verejné nabíjacie stanice  

v blízkosti a získajte prístup k funkciám 
nabíjania, platbám a sledovaniu 

histórie nabíjania. Doma môžete rýchlo 
pristupovať k svojmu wallboxu a vďaka 

diaľkovej správe vyťažiť maximum  
z domácej stanice Connected Wallbox.

MOBILNÝ INTERNET:  
MY WI-FI

Pripojte až 8 zariadení naraz.



Nová elektrická 500 môže vyzerať presne tak, ako chcete: k dispozícii je  
v karosárskych verziách  hatchback, kabriolet a 3+1, a tiež s rôznymi stupňami 
výbavy. Stačí si len nájsť tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

RÔZNE VERZIE
              VŠETKY JEDINEČNÉ
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ICON
ACTION

PASSION



Užite si každý deň s novou 500 Action, ktorá predstavuje 
najlepší spôsob, ako jazdiť na elektrický pohon. 

Objavte rad bezpečnostných a infotainment možností:  
život je krásny a 500 to vie. 

KAŽDÝ SI  
    ZASLÚŽI TO NAJLEPŠIE

ACTION

LEN VO VERZII HATCHBACK 
_ 15“ oceľové disky kolies 
_ Halogénové svetlomety + LED 
svetlá denného svietenia

_ Manuálna klimatizácia
_ Elektrická parkovacia brzda
_ Bezkľúčový vstup a štartovanie
_ 7“ farebný TFT displej
_ Držiak smartfónu
_ Detekcia únavy vodiča 
_ Autonómne núdzové brzdenie
_ Sledovanie jazdných pruhov
_ Rozpoznávanie dopravného 
značenia

_ Rýchlonabíjanie s výkonom 50 kW
_ Kábel Mode 2 (3 kW)
_ Dojazd 190 km (WLTP)
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S novou 500 Passion je život v meste radostnejší. Inovatívne 
funkcie Uconnect™, akými sú rádio so 7“ dotykovou 

obrazovkou, sú teraz doplnené o bezdrôtové pripojenie 
a funkcie zrkadlenia smartfónu. To všetko urobí váš život  

v meste ešte viac zábavnejším. 

ATRAKTIVITA  
            NA PRVOM MIESTE

PASSION

HATCHBACK • KABRIOLET • 
3+1
Navyše k základnej výbave Action:
_ 15“ oceľové štýlové  disky kolies 
_ Rádio so 7“ dotykovou obrazovkou
_ Zrkadlenie smartfónu
_ Služby Uconnect™
_ Digitálne rádio DAB
_ Tempomat
_ Rýchlonabíjanie s výkonom 85 KW
_ Kábel Mode 2 (3 kW)
_ Dojazd 320 km (WLTP)
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Vkročte do budúcnosti s novou 500, ktorá predstavuje novú éru mobility.
Vychutnajte si vyspelé technológie a infotainment vrátane 10,25“ rádia a navigácie, ako aj 

štýlový ergonomický kľúč v podobe kamienka a jedinečné, nesmierne elegantné sedadlá 
inšpirované talianskym štýlom „Gessato“. Atraktívnosť je v dokonalej harmónii  

s udržateľnosťou vďaka novým a exkluzívnym látkovým sedadlám z vlákna Seaqual® Yarn, 
ktoré bolo vyrobené z recyklovaných plastov pochádzajúcich z mora.  

NÁDHERNÝ 
                  SEN

ICON 35

HATCHBACK • KABRIOLET • 
3+1 
Navyše k výbave Passion:
_ 16“ zliatinové disky kolies 
_ Volant potiahnutý vinylom
_ Elektricky ovládané okná
_ Pasívny vstup a ergonomický kľúč
_ Automatická klimatizácia
_ Rádio 10,25“ s navigáciou
_ Senzor dažďa
_ Rýchlonabíjanie s výkonom 85 kW
_ Kábel Mode 2 (3 kW)
_ Dojazd 320 km (WLTP)



Úvodná edícia 500 «La Prima» je dôkazom toho, 
že budúcnosť je konečne tu.

S vycibreným dizajnom inšpirovaným prírodou 
a väčšou konektivitou, ako kedykoľvek predtým 

predstavuje dokonalú zmes exkluzivity a inovácií. 
Krása môže naozaj zmeniť svet. 

OTVORTE 
       STRECHU

Navyše k výbave Icon:
_1 7“ zliatinové disky kolies 
_LED svetlomety
_Chrómované bočné lišty
_Špecifický štítok (nečíslovaný)
_Pevná presklená strecha (HB)
_Sedadlá potiahnuté vinylom
_Zadné sedadlá delené v pomere 50 : 50
_ Plátená strecha s monogramom Fiat 
(kabriolet)

_ Stredová lakťová opierka  
s uzatvárateľnou priehradkou

_ Predné a zadné koberčeky
_ Fiat Co-Driver (Autonómne riadenie  
2. úrovne)

_ Bezdrôtová nabíjačka smartfónu 
_ 360° pohľad Drone view a zadná 
parkovacia kamera

_ Monitoring mŕtvych uhlov
_ Rýchlonabíjanie s výkonom 85 kW
_ Kábel Mode 3 (11 kW)
_ Dojazd 310 km (WLTP)

LA PRIMA

                   UVÁDZACIA EDÍCIA 

HATCHBACK • KABRIOLET • 3+1 
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BIELA   ICE

MODRÁ GLACIER

SIVÁ EARTH

MODRÁ CELESTIAL SIVÁ CLOUD ZELENÁ OCEAN

ZLATÁ ROSE 

ČIERNA ONYX

SIVÁ MINERAL

FARBA 

LÁTKOVÁ STRECHA

Sivá strecha

Čierna strechaModrá strecha

Strecha s monogramom

15“ STRIEBORNÉ 
OCEĽOVÉ DISKY KOLIES 

Štandard u výbavy 
ACTION

15“ DVOJFAREBNÉ  
ŠTÝLOVÉ DISKY KOLIES 

Štandard u výbavy PASSION

16“ LEŠTENÉ  
ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 

Štandard u výbavy ICON
Voliteľné u výbav  

ACTION a PASSION

17“ ZLIATINOVÉ DISKY KOLIES 
Diamantová úprava

Štandard u výbavy LA PRIMA
Voliteľné u výbavy ICON

AKÚ FARBU      
         MÁ VAŠA BUDÚCNOSŤ?
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SHOW ZAČÍNA     
             VNÚTRI

ICON

ICON

LA PRIMA

ACTION
Čierno lakovaná palubná doska

PASSION
Čierno lakovaná palubná doska

PASSION
Bielo lakovaná palubná doska

Sedadlá z tkaniny Seaqual® s tmavo sivým pruhovaným vzorom Chevron

Sedadlá z tkaniny Seaqual®  s pruhovaným vzorom Chevron v kombinácii sivého a čierneho odtieňa

Sedadlá z tkaniny Seaqual® s modrým pruhovaným vzorom Chevron

Palubná doska vo farbe karosérie

Čalúnená palubná doska Technowood
(Voliteľné so sedadlami s melanžovým vzorom Gessatino v odtieni Ice alebo čiernej farbe)

Palubná doska potiahnutá vinylom

Sedadlá z tkaniny Seaqual® s melanžovým vzorom 
“Gessatino” v odtieni Ice

Sedadlá potiahnuté vinylom s monogramom Fiat 41

Sedadlá z tkaniny Seaqual® s čiernym melanžovým  
vzorom “Gessatino”

Sedadlá z tkaniny Seaqual® s melanžovým vzorom 
“Gessatino” v odtieni Ice

Sedadlá z tkaniny Seaqual® s čiernym melanžovým 
vzorom “Gessatino”



          VEC 
ŠTÝLU Personalizujte svoju elektrickú  500 podľa svojich predstáv 

prostredníctvom jedného z troch rôznych paketov.

PAKETY ACTION PASSION ICON

TE
C
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N

O
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G
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PAKET RADIO (3RD)
• Rádio so 7” dotykovou obrazovkou (07W) • Zrkadlenie smartfónu (8EW)
• DAB (RS9) • UConnect™ Box (RTK) • USB (0SU) • Bezdrôtová nabíjačka mobilného telefónu (RFX) A

PAKET PARK EYE (3RI)
• 360° pohľad drona (XAH) • 6 reproduktorov (RCG)
• Monitoring mŕtveho uhla (XAN) • Elektricky ovládané vonkajšie spätné
zrkadlá s vyhrievaním (041) • Zadná parkovacia kamera (9YN) )

A A

PAKET CO-DRIVER PASSION (3RG)
• Inteligentný adaptívny tempomat + udržovanie v jazdnom pruhu (NH1) • 360° pohľad drona 
(XAH) • Volant potiahnutý vinylom (318) • 6 reproduktorov (RCG) • Monitoring mŕtveho uhla (XAN) • 
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním (041) • Infotelematický systém 10,25”  
s navigáciou (9YT) • Rozpoznávanie dopravných značiek (0XR) • Zadná parkovacia kamera (9YN)

PAKET CO-DRIVER ICON (3RH)
• Inteligentný adaptívny tempomat + udržovanie v jazdnom pruhu (NH1) • 360° pohľad 
drona (XAH) • 6 reproduktorov (RCG) • Monitoring mŕtveho uhla (XAN) • Elektricky ovládané 
vonkajšie spätné zrkadielka s vyhrievaním (041) • Zadná parkovacia kamera (9YN)

A A

K
O

M
FO

R
T

PAKET RADIO & WINTER ACTION (3RF)
• Rádio so 7” dotykovou obrazovkou (07W) • Zrkadlenie smartfónu (8EW) • DAB (RS9) • UConnect™ 
Box (RTK) • USB (0SU) • Bezdrôtová nabíjačka mobilného telefónu (RFX) • Vyhrievaný priestor 
stieračov (253) • Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá s vyhrievaním (041) • Vyhrievané 
predné sedadlá (452)

WINTER PACK (OPT 6R7)
• Vyhrievaný priestor stieračov (253) • Vyhrievané predné sedadlá (452) A A A

PAKET COMFORT SEATS (3RJ)
• Stredová lakťová opierka (132) - Uzatvárateľná stredová konzola (467)
• Nastaviteľné predné sedadlá (JTM) A A A

PAKET CONVENIENCE HB & 3+1 (3RN)
• Bezkľúčový vstup (9Z0) • Jednodotykové otváranie/zatváranie všetkých
okien (038) • Automatická klimatizácia (140)

PAKET CONVENIENCE CB (3RO)
• Bezkľúčový vstup (9Z0) • Jednodotykové otváranie/zatváranie  
všetkých okien (038) • Automatická klimatizácia (140) • Otváranie/zatváranie 
strechy na diaľku (GWB)

A

Š
TÝ

L 

PAKET STYLE HB & 3+1 (3RL)
• Zatmavené zadné okná (070) • Koberčeky (396)
• Hliníkové prahové lišty (018)

PAKET STYLE CB (3RM)
• Zatmavené zadné okná (070) • Koberčeky (396) A A

PAKET MAGIC EYE (3RK)
• LED Svetlomety (5EM) • Automatická stretávacie/diaľkové svetlá (1H2)
• Elektrochromatické vnútorné spätné zrkadlo (410)

A A

VOLITEĽNÉ

ACTION PASSION ICON

TECH 

_Nabíjací kábel Mode 3 (07D)

TECH

_Nabíjací kábel Mode 3 (07D)
_Senzor dažďa (347)
_Rádio 10,25’’ (9YT)
_Bezdrôtová nabíjacia podložka (RFX)

TECH

_Nabíjací kábel Mode 3 (07D)
_Bezdrôtová nabíjacia podložka (RFX)

ADAS

_Zadné parkovacie senzory (508)

ADAS

_Zadné parkovacie senzory (508)
_Automatická klimatizácia (140)

ADAS 

_Zadné parkovacie senzory (508)

ŠTÝL

_16” zliatinové disky kolies (4AY)

ŠTÝL

_16” zliatinové disky kolies (4AY)

ŠTÝL

_Elektrická strecha (400)
_Panoramatické strešné okno (59E)
_17” zliatinové disky kolies (404)
_Chrómované bočné lišty (4MQ)
_Chrómované rámčeky okien (5IG)
_Čalúnená palubná doska “Technowood” (52J)

KOMFORT 

_Zadné sedadlá delené v pomere 50/50 
(195)

KOMFORT  

_Zadné sedadlá delené v pomere 50/50 
(195)
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ACTION 
HATCHBACK 

23,8KWH

PASSION  
HATCHBACK 

42KWH

PASSION 
3+1  

42KWH

PASSION  
KABRIOLET 

42KWH

ICON  
HATCHBACK 

42KWH

ICON  
3+1 

42KWH

ICON  
KABRIOLET 

42KWH

LA PRIMA 
HATCHBACK 

42KWH

LA PRIMA 
3+1 

42KWH

LA PRIMA 
KABRIOLET 

42KWH
Počet sedadiel 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Poháňané kolesá Predné Predné Predné Predné Predné Predné Predné Predné Predné Predné

RAD A SPOTREBA

Certifikovaný dojazd v kombinovanej prevádzke podľa WLTP (km) 190 315 - 320 313 - 313 303 - 303 312 - 321 307 - 314 300 - 303 310 - 312 305 - 305 298 - 298

Certifikovaný dojazd v mestskej prevádzke podľa WLTP (km) 257 449 - 459 445 - 445 436 - 436 447 - 460 438 - 447 435 - 437 442 - 446 433- 433 430 - 430

Certifikovaná kombinovaná spotreba (Wh/km) 130 140 - 142 143 - 143 147 - 147 140 - 143 143 - 145 147 - 148 144 - 144 146 - 146 149 - 149

Rozmer ráfikov kolies 15'' 15'' 15'' 15'' 16'' 16'' 16'' 17'' 17'' 17''

MOTOR A VÝKONY

Elektromotor Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s perma-
nentnými magnetmi

Elektromotor s permanent-
nými magnetmi

Najvyšší výkon EEC kW (k) 70 (95) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118)

Najvyšší krútiaci moment EEC (Nm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Najvyššia rýchlosť (km) 135 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Zrýchlenie 0 - 100 km/h 9,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Zrýchlenie 0 - 50 km/h 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

PREVODOVÉ 
ÚSTROJENSTVO

Typ Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Prevodovka s jednostupňo-
vou redukciou otáčok

Počet stupňov vpred 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BATÉRIA

Kapacita (kWh) 23,8 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Využiteľná kapacita (kWh) 21,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3

Technológia Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion Lítium-ion

Celkové napätie (V) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Usporiadanie článkov (sériové/paralelné) 108S|1P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P

Hmotnosť batérie (kg) 182 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3

DOBA NABÍJANIA

2,3 kW AC domáca zásuvka (jednofázové 13A) (0-100%) - MODE 2 8h 45' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15'

11kW AC stanica (trojfázové 16A) (0-100%) - MODE 3 2h 30' 4h 15' 4h 15' 4h15' 4h 15' 4h 15' 4h 15' 4h 15' 4h 15' 4h 15'

50kW DC rýchlonabíjanie - MODE 4 (0-80%) 30' - - - - - - - - -

85kW DC rýchlonabíjanie - MODE 4 (0-80%) - 35' 35' 35' 35' 35' 35' 35' 35' 35'

Hodnoty spotreby elektrickej energie boli stanovené na základe oficiálnych testov v súlade s nariadením EÚ platným v dobe homologizácie. Uvedené hodnoty sú vypočítané na základe skúšobného postupu WLTP.
Hodnoty spotreby elektrickej energie sú uvedené len pre účely porovnania parametrov vozidla. Homologizačné hodnoty spotreby elektrickej energie nemusia vyjadrovať skutočné hodnoty spotreby elektrickej energie, ktoré závisia  
na mnohých faktoroch súvisiacich so štýlom jazdy, trasou, podmienkami počasia a stavom vozovky, ako aj spôsobom použitia vozidla a jeho výbavou. Hodnoty spotreby elektrickej energie uvedené v tejto publikácii zodpovedajú verziám 

vozidla s najvyššími a najnižšími hodnotami. Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti na zvolenej výbave a/alebo na rozmeroch pneumatík. Uvedené hodnoty spotreby elektrickej energie nie sú konečné a môžu sa vyvíjať v závislosti  
na zmenách výrobného procesu. V každom prípade budú oficiálne hodnoty spotreby elektrickej energie zakúpeného vozidla k dispozícii v priložených dokumentoch. Pokiaľ sú hodnoty spotreby elektrickej energie vyžadované pre výpočet 
daní a poplatkov súvisiacich s vozidlom, riaďte sa prosím platnými zákonmi.
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HATCHBACK 
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PASSION  
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HATCHBACK 

42KWH
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ICON  
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KABRIOLET 

42KWH

LA PRIMA 
3+1 

42KWH

LA PRIMA 
KABRIOLET 

42KWH

ROZMERY

Dĺžka (mm) 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632 3.632

Výška (mm) 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527

Šírka (mm) - bez zrkadiel (W 103) 1.683 1.683 1.683 1.683 1.683 1.683 1.683 1.683 1.683 1.683

Šírka (mm) - sklopené zrkadlá (W 145) 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748

Šírka (mm) - so zrkadlami (W 144) 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

Rázvor náprav (mm) 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322 2.322

Minimálny objem batožinového priestoru (l) 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

Maximálny objem batožinového priestoru (l) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Previs vpredu (mm) 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732

Previs vzadu (mm) 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť DIN (kg) 1255 1365 1395 1405 1365 1395 1405 1365 1395 1405

Štandardná hmotnosť A (kg) 1180 1290 1320 1330 1290 1320 1330 1290 1320 1330

Najvyššia nosnosť vrátane vodiča (kg) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Najvyššia hmotnosť prívesu (kg) - ťažná kapacita Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

Ťahanie prívesu nie 
je povolené

BRZDY
Vpredu Kotúče: Ø 257 x 22 Kotúče: Ø 281 x 26 Kotúče: Ø 281 x 26 Kotúče: Ø 281 x 26 Kotúče: Ø 281 x 26 Kotúče: Ø 281 x 26 Kotúče: Ø 281 x 26 Kotúče: Ø 281 x 26 Kotúče: Ø 281 x 26 Kotúče: Ø 281 x 26

Vzadu Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28 Bubny: Ø 203 x 28

KOLESÁ Pneumatiky 185/65 R15  185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 195/55 R16 195/55 R16 195/55 R16 205/45 R17 205/45 R17 205/45 R17

ZAVESENIE KOLIES
Vpredu Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson Vzpery MacPherson

Vzadu Torzná priečka Torzná priečka Torzná priečka Torzná priečka Torzná priečka Torzná priečka Torzná priečka Torzná priečka Torzná priečka Torzná priečka

RIADENIE

Posilňovač riadenia Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický

Prevodový pomer riadenia 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1 16,1 : 1

Počet otáčok medzi krajnými polohami 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98

Obrysový polomer otáčania (m) 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7
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Stupne výbavy a voliteľné prvky modelov sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho trhu alebo predpisov. Niektoré prvky výbavy popísané a/alebo vyobrazené v tejto publikácii  
sú voliteľné. Detailné informácie nájdete v cenníku. FCA si vyhradzuje právo na zmeny špecifikácií modelov popísaných v tejto publikácii z technických alebo obchodných dôvodov. 
Fiat Marketing 04.2.4017.29 - S - 04/2021 - Vytlačené v Taliansku - AS - Vytlačené na papieri nebielenom chlórom.
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* Hodnota spotreby elektrickej energie bola stanovená na základe oficiálnych testov v súlade s nariadením EÚ platným v dobe homologizácie. Uvedené hodnoty sú vypočítané na základe skúšobného postupu WLTP. Hodnoty spotreby elektrickej energie sú uvedené 
len pre účely porovnania parametrov vozidla. Homologizačné hodnoty spotreby elektrickej energie nemusia vyjadrovať skutočnú hodnotu spotreby elektrickej energie, ktorá závisí od mnohých faktorov súvisiacich s jazdným štýlom, trasou, podmienkami počasia  
a vozovky, ako aj stavom vozidla, spôsobom použitia a výbavou. Hodnoty spotreby elektrickej energie uvedené v tejto publikácii zodpovedajú verziám vozidla s najvyššími a najnižšími hodnotami. Tieto hodnoty sa môžu meniť v závislosti od zvolenej výbavy a/alebo 
od rozmerov pneumatík. Uvedené hodnoty spotreby elektrickej energie nie sú konečné a môžu sa vyvíjať v závislosti na zmenách výrobného procesu. V každom prípade budú oficiálne hodnoty spotreby elektrickej energie zakúpeného vozidla k dispozícii v priložených 
dokumentoch. Pokiaľ sú hodnoty spotreby elektrickej energie vyžadované pre výpočet daní a poplatkov súvisiacich s vozidlom, riaďte sa prosím platnými zákonmi.




