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XTRA STYL, XTRA KOMFORT, XTRA VÝKON

Charismatický crossover s možností pohonu všech kol s bohatou
výbavou a nejmodernějšími asistenčními systémy.

ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
A INTELIGENTNÍ RYCHLOSTNÍ ASISTENT
500X umí rozpoznat hlavní dopravní značky a rychlostní
omezení a zobrazuje je na TFT displeji přístrojového panelu.
Při zapnutém omezovači rychlosti umí rovněž přizpůsobit
rychlost jízdy podle aktuálně povoleného limitu zjištěného
systémem rozpoznávání dopravních značek.

AUTOMATICKÉ
NOUZOVÉ BRZDĚNÍ
Systém detekuje rychlost vozidla jedoucího před 500X
a upozorní řidiče, pokud se k němu přibližuje příliš rychle,
a hrozí tak nebezpečí nehody. Jestliže řidič nijak nezasáhne,
systém automaticky aktivuje brzdění, aby zabránil nárazu nebo
zmírnil jeho následky. Tento asistenční brzdný systém funguje
a projevuje se také trhavým brzděním.

SLEDOVÁNÍ
JÍZDNÍCH PRUHŮ

Tento systém používá kamerový senzor, který detekuje
a měří polohu vozu uvnitř ohraničeného jízdního pruhu.
Při nechtěném vyjetí z jízdního pruhu bez použití směrových
světel aktivuje vizuální upozornění na přístrojovém panelu
spolu se zvýšeným odporem při točení volantu, aby přivedl
vůz zpět do vyznačeného jízdního pruhu.

ADAPTIVNÍ
TEMPOMAT (ACC)

Systém udržuje nastavenou rychlost, a navíc pomocí
radarového senzoru detekuje objekty v dráze vozu. Pokud
zjistí pomaleji jedoucí vozidla, automaticky vůz zpomalí a
udržuje ho v bezpečné vzdálenosti předem nastavené řidičem.
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ADAPTIVNÍ DÁLKOVÁ SVĚTLA

Zvyšují
osvětle
na potk
se svět
na dálk

DETEKCE PŘEKÁŽEK
ZA VOZEM

Tento systém pomáhá monitorovat vozidla a objekty v mrtvých
bodech ve chvíli, kdy má 500X zařazenou zpátečku.
Když přijíždí jiné vozidlo z boční strany, řidič je o tom
informován zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky
v bočním zpětném zrcátku.

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA

Parkovací kamera zobrazuje čistý a ostrý obraz ve vysokém
rozlišení, aby řidiči usnadnila parkování a pomohla zvládnout
obtížné jízdní manévry. Obraz je promítán s dynamickými
naváděcími linkami a osou vozu, které se mění podle pohybu
vozu a otáčení volantem.

MONITORING
MRTVÉHO ÚHLU

Nepřetržitě sleduje přítomnost jiných vozidel v mrtvých
úhlech a upozorňuje řidiče světelnou signalizací
ve vnějších zpětných zrcátkách.

PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ
SENZORY
Zvyšují vaši bezpečnost jízdy v noci, neboť poskytují maximální možné
osvětlení v každé jízdní situaci. Tento systém přepíná z dálkových
na potkávací světla, když jsou před vozem detekovány jiné blížící
se světlomety nebo světelné elementy, a rovněž zpět z potkávacích
na dálková světla, pokud tyto podmínky pominou.

Zvukový signál předních a zadních parkovacích senzorů
upozorňuje řidiče, pokud se během parkování nebo couvání
přibližují skryté překážky
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STUPNĚ VÝBAV
Již v základní výbavě

URBAN

CITY CROSS

CROSS

• Denní svícení a koncová světla s LED technologií
• Aktivní systém rozpoznávaní dopravních značek
• Systém varování opuštění jízdního pruhu
• Tempomat a inteligentní rychlostní asistent
• Uconnect rádio se 7“ dotykovou obrazovkou v HD
rozlišení, hands-free Bluetooth, USB
• Funkce zrcadlení chytrého telefonu
• Monochromatický 3,5“ TFT displej

NAVÍC K VÝBAVĚ URBAN:

NAVÍC K VÝBAVĚ CITY CROSS:

•
•
•
•

•U
 connect rádio s navigací,
7“ dotykovou obrazovkou v HD
rozlišení, hands-free Bluetooth, USB
• Automatická dvouzónová klimatizace
• Senzor stmívání
• Zatmavená zadní okna
• 17“ kola z lehkých slitin
• Šedé střešní ližiny

Offroadový vzhled
Přední mlhová světla s funkcí osvětlování zatáček
16“ kola z lehkých slitin
DAB rádio

PALETA BAREV
PASTELOVÉ

296
BÍLÁ GELATO

601
ČERNÁ CINEMA

231
BÉŽOVÁ CAPPUCCINO

895
ČERVENÁ PASSIONE

METALICKÉ

018
MODRÁ ITALIA

TŘÍVRSTVÉ

020
SLONOVINOVÁ IVORY

019
ZELENÁ TECHNO

348
ŠEDÁ SORENTO

679
ŠEDÁ MODA

731
MODRÁ JEANS

888
MODRÁ VENEZIA

PALUBNÍ DESKA
V BARVĚ KAROSERIE
standardně u verzí
URBAN
CITY CROSS
CROSS

942
ČERVENÁ AMORE
speciální metalická

MATNÉ

149
ZELENÁ ALPI

994
MODRÁ JEANS

MOTORIZACE
BENZIN

DIESEL

MOTOR

1.6 E-Torq
110 k

1.0 FireFly
120 k

1.3 FireFly
150 k

1.3 MultiJet
95 k

1.6 MultiJet
120 k

1.6 MultiJet
120 k

2.0 MultiJet
150 k

POHON

4×2

4×2

4×2

4×2

4×2

4×2

4×4

PŘEVODOVKA

5st. manuální

6st. manuální

6st. DDCT

5st. manuální

6st. manuální

6st. DDCT

9st. automatická

STUPEŇ VÝBAV

Urban, City Cross

Urban,
City Cross, Cross

City Cross, Cross

Urban, City Cross

Urban,
City Cross, Cross

City Cross, Cross

City Cross, Cross

Kombinovaná spotřeba 4,2–7,0 l / 100 km, emise CO₂ 112–168 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u autorizovaných prodejců Fiat a na www.fiat.cz.
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