


הכירו את אייקון האופנה 
החשמלי הראשון בעולם

ה-  500 היא הרבה מעבר לעוד דגם חדש. ה-  500 מסמנת עידן חדש. זהו עידן נקי יותר, 
חסכוני יותר וטכנולוגי הרבה יותר. ה-  500 היא אייקון אופנה איטלקי מחשמל ועוצר נשימה. 

היא הולכת להפתיע אתכם, לרגש אתכם ועכשיו היא שלכם בקולקציית דגמים יפהפיה 
ומרגשת שמגדירה מחדש את הקטגוריה. אתם מוזמנים להכיר את האהבה החדשה שלכם.



ICON / LA-PRIMA
CABRIO

ICON  3+1 PASSION
HATCHBACK

ACTION
HATCHBACK

האצ׳בק 3 דלתות

500. לצד העיצוב  גרסת ACTION היא כרטיס הכניסה שלכם לעולם המחשמל והמרגש של ה-
500 במערכות בטיחות מתקדמות, מערכת מולטימדיה ופינוקי נוחות  שובה הלב מצויידת ה-

שהופכים את הנהיגה בה לחוויה מיוחדת שתתמכרו אליה בכל פעם מחדש.

גלגלי 15" עם חיפוי דקורטיבי	 
פנסי DRL LED מעוצבים	 
פנסי LED אחוריים 	 
מראות צד בצבע הרכב	 

חוץ

בלימה אוטונומית בחירום	 
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית	 
מערכת לניטור עייפות נהג	 
זיהוי תמרורי תנועה	 
6 כריות אוויר	 
נטרול כרית אוויר נוסע	 
חיישני לחץ אוויר	 

בטיחות

מסך מולטימדיה 7" 	 
משטח טעינה אלחוטי	 
 	Apple CarPlay קישורית מולטימדיה

לוח מחוונים דיגיטלי 7" 	 
בלם יד חשמלי	 
התנעה בכפתור	 
מושבי בד בגוון שחור	 
 פנל קדמי בצבע שחור 	 

הגה מתכוונן לגובה ולעומק

פנים

סוג מנוע

הספק )כ״ס(

מומנט )קג״מ(

WLTP טווח נסיעה מירבי )ק"מ( לפי תקן

צריכת חשמל )וואט שעה/ק"מ(

תאוצה 0-50 קמ"ש

תאוצה 0-100 קמ"ש

מהירות מירבית )קמ"ש(

סוג סוללה

קיבולת )קוט"ש( 

הספק טעינה רגילה )KW( - עמדת הטעינה )בגרסה בעלת טעינה חד-פאזית(

הספק טעינה רגילה )KW(  - עמדת הטעינה )בגרסה בעלת טעינה תלת-פאזית(

)DC ,( - לעמדת הטעינה )טעינה בזרם ישרKW( הספק טעינה מהירה

אורך )מ״מ(

רוחב )מ״מ(

גובה )מ״מ(

בסיס גלגלים )מ״מ(

קוטר סיבוב )מטר(

נפח תא מטען )ליטר(

משקל עצמי כולל נהג )ק״ג(

חשמלי

95118

22.422.4

190299-320

130142143149

3.13.1

9.59

135150

LITHIUM-ION

23.742.0

3.7

11

5085

3,631

1,683

1,529

2,322

9.7

185

1,2551,3651,3951,405

*קצב הטעינה בפועל תלוי בתשתית של הנכס



האצ׳בק 3 דלתות

גרסת PASSION מציעה לכם טווח נסיעה מוגדל של עד 320 ק״מ כדי שגם כשמתחשק לכם לקחת הפסקה קצרה מהעיר 
 Apple CarPlay ,הסואנת, אין שום דבר שיעצור אתכם. בדרך תוכלו ליהנות ממערכת מולטימדיה בעלת מסך גדול יותר

ומספיק מקום לאחסון ולנשיאת חפצים בזכות מושבים מפוצלים 50/50 הניתנים לפתיחה בקלות. 

מסך מולטימדיה 10.25" 	 
משטח טעינה אלחוטי	 
 	Apple CarPlay קישורית מולטימדיה

משנעת גב מפוצלת 50/50	 
חיישני חניה אחוריים	 
בקרת אקלים דיגיטלית	  פנים

חישוקי סגסוגת 15"	 

חוץ



 גרסת ICON קורצת למי שפשוט חייב להרגיש מיוחד. תוכלו לבחור מבין שתי גרסאות מרכב. הראשונה - 3+1 המציגה תצורת דלתות גאונית בדמות
דלת צידית אחורית בצד הנוסע שמאפשרת כניסה ויציאה קלה יותר מהרכב. השנייה - גרסת קבריו מהממת לחובבי השיער המתבדר ברוח וים של סטייל. 

ה-ICON מתהדרת בשלל תוספות יוקרה ומערכות טכנולוגיות שיהפכו את החיים שלכם בדרכים לנוחים ומפנקים במיוחד, בדיוק כמו שאתם אוהבים.

תצורת 3+1 או קבריו

חישוקי סגסוגת קלה 16" 	 
כניסה והתנעה ללא מפתח	 

חיישני גשם	 
גלגל הגה מעור טבעוני	 
פנל קדמי בצבע הרכב עם מסגרת בגוון כרום	 
מושבים בריפוד בד מהודר	 

חוץ פנים



קבריו 

תאורת LED ראשית 	 
חישוקי סגסוגת קלה 17" 	 
מסגרת חלונות בגימור כרום	 
 	FIAT גג בד עם מונוגרמת

 בקרת שיוט אדפטיבית 	 
עם שמירה על מרכז נתיב

ניטור שטחים מתים 	 
חיישני חניה היקפיים	 
אורות גבוהים אוטומטיים	 

מושבים בריפוד עור טבעוני 	 
גלגל הגה בשילוב שני גוונים	 
משענת יד קדמית 	 
פנל קדמי בגימור סרוג	 

חוץפניםבטיחות

גרסת LA PRIMA הינה מהדורה מוגבלת המציגה את העיצוב האיטלקי ברמתו הגבוהה ביותר. LA PRIMA מגיעה בתצורת 
קבריו בלבד והיא עוטפת אתכם בכל הפינוקים האפשריים כמעט, גם כאלה שעד עתה היו שמורים רק למכוניות יקרות 

וגדולות ממנה בהרבה. הוסיפו לכך מערכות בטיחות מהמתקדמות שיש - הגעתם לטופ ואתם כל כך הולכים ליהנות מזה.



www.fiat.co.il

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

 110A, 212A
126,125

ACTION HB, PASSION HB, 
ICON 3+1, ICON CABRIO

6

122LA PRIMA CABRIO7

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה
רמת 

בטיחות 
נמוכה

נתוני צריכת חשמל

צריכת חשמלתיאור דגםדגם
)וואט שעה/ק״מ(

טווח נסיעה 
דרגת זיהוםחשמלית )ק״מ(

110AACTION HB1301901

212APASSION HB1423151

126ICON 3+11433141

125ICON CABRIO1463051

122LA PRIMA CABRIO1492991

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

EURO 6 AX # נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב לפי רמת גימור: 

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 6 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים ואופנועים

 זיהוי תמרורי תנועה

 ICON CABRIO / ICON 3+1/  ACTION / PASSION 
 6 כריות אוויר

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים ואופנועים

 זיהוי תמרורי תנועה

LA PRIMA

התמונות המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם זמינים בכל הדגמים או רמות הגימור. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי ועשוי לכלול פרטים / 
תוספות אופציונליים בתשלום. היצרן והחברה שומרים לעצמם לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המפרט המחייב הוא זה שייכלל בהסכם הזמנת 
רכב בלבד. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. נתוני הצריכה הם על פי נתוני מעבדה - טווח הנסיעה בפועל מושפע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה, מצב 

הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכול אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.


