


500X
CULT

500X CULT C U L T

Fiat 500X Cult je ryzí energie. Oranžový odstín Sicilia  
mu dodává naprosto úchvatný styl. Pokud ale není oranžová 
barva po vás tou pravou, máte na výběr celou škálu dalších 
odstínů, samozřejmě se stejně radostným přístupem!

 
JSEM 
ORANŽOVÁ.  
ALE POKUD CHCETE,  
MŮŽU ZČERVENAT.
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Užijte si každý den stylově a v pohodlí. Fiat 500X Cult má pozitivitu 
doslova v krvi. Byl navržen tak, aby učinil každou cestu jedinečnou. 

C U L T

Motory
· 1.0 T3 120 k MT E6d final 04_05

Výbava
· 16” ocelová kola
· Halogenová světla denního svícení 
·  Černě lakované kryty vnějších 

zpětných zrcátek
· Polyuretanový volant
· Manuální klimatizace
· Digitální rádio s Bluetooth®

· 4 reproduktory
· 3,5” TFT monochromatický displej
.  Rozpoznávání dopravního značení 

a doporučení rychlosti
. Sledování jízdních pruhů
. Tempomat
. Elektrická parkovací brzda



500X
CONNECT

500X CONNECT C O N N E C T

STŘÍBRNÁ 
ZDŮRAZŇUJE  
ELEGANCI.
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Zamilovat si Fiat 500X Connect je snadné. 
Tento mistr stylu nabízí nejmodernější technologie, které jsou šité 
na míru modernímu připojenému stylu života. Zkuste dvoutónové 
provedení v odstínu šedé Argento s černou střechou, které 
vyzdvihuje elegantní styl. K dispozici je ale celá řada dalších 
barevných kombinací!



C O N N E C T

Fiat 500X Connect je připojený, vyspělejší a vyznačuje  
se jedinečným a poutavým designem. Můžete se spolehnout,  
že každá cesta bude dokonale stylová.

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” kola z lehké slitiny
· LED světla denního svícení
·  Kryty vnějších zrcátek v barvě 

karoserie
· Zatmavená zadní okna 
· Volant čalouněný vinylem
· Manuální klimatizace
·  Výškově nastavitelné sedadlo 

řidiče
· Přední loketní opěrka
·  Systém UConnect™ HD se 7” 

dotykovým displejem, digitálnim 
rádiem a ovládánim na volantu

· 6 reproduktorů
·  3,5” TFT monochromatický displej 08_09

· Zadní parkovací senzory
· Senzor stmívání
· Senzor deště
.  Rozpoznávání dopravního 

značení a doporučení rychlosti
. Sledování jízdních pruhů
. Tempomat
. Elektrická parkovací brzda
. Funkce zrcadlení smartphonu



500X
CROSS

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

Fiat 500X Cross má svobodného ducha, který je jako 
stvořený pro dobrodružství ve městě i v přírodě. Jeho 
odvážná osobitost je připravena zvládnout jakoukoliv 
výzvu. Poutavý design a dobrodružnou povahu 
zvýrazňuje zelená barva Techno.  
Tuto barevnou kombinaci můžete mít také ve 
dvoubarevném provedení s černou střechou.



C R O S S

Bez ohledu na to, kam jedete, každý detail Fiatu 500X Cross se 
postará o to, že se budete cítit jako 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” kola z lehké slitiny
· LED světla denního svícení
·  Kryty vnějších zrcátek v barvě 

karoserie
· Matně chromované kliky dveří / lišty
· Ochranné části
· Střešní ližiny
· Volant čalouněný vinylem
· Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
· Osvětlení v slunečních clonách
·  Automatická dvouzónová 

klimatizace
·  Systém UConnect™ HD se 7” 

dotykovým displejem, digitálnim 
rádiem a ovládánim na volantu
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· 6 reproduktorů
·  3,5” TFT monochromatický 

displej
· Senzor stmívání
.  Rozpoznávání dopravního 

značení a doporučení rychlosti
. Sledování jízdních pruhů
. Tempomat
. Elektrická parkovací brzda
. Funkce zrcadlení smartphonu



500X
SPORT

500X SPORT S P O R T

ZVOLTE ODVÁŽNOU  
VIZÁŽ.

ZVOLTE 
MATNĚ  
ŠEDOU.
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Fiat 500X Sport je připraven dodat běžnému 
životu dobrodružství a eleganci, které si vás 
okamžitě podmaní. Z jeho stylu vytěžíte maximum 
prostřednictvím matně šedého odstínu, který 
zdůrazňuje sportovní povahu a ikonické tvary.  
Ať už si ale vyberete jakoukoliv barvu, sportovní  
styl zůstane zachován. 



S P O R T

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

Výbava
. 18” sportovní kola z lehké slitiny
· LED světla denního svícení
· Tmavě šedé detaily exteriéru
·  Dvojitá chromovaná koncovka  

výfuku
· Zatmavená zadní okna 
· Sportovní volant
· Sportovní interiér
· Osvětlení v slunečních clonách
· Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
· Automatická dvouzónová klimatizace
· 3,5” TFT barevný displej
·  Systém UConnect™ HD se 7” 

dotykovým displejem, digitálnim 
rádiem a ovládánim na volantu

Prozkoumejte nové obzory. S Fiatem 500X Sport je přitažlivý 
i komfort. Když se totiž budete cítit pohodlně, každá cesta  
se pro vás stane potěšením. Vychutnejte si výjimečnou přilnavost  
a ovladatelnost na vozovce. 
Větší bezpečnost a maximální potěšení z j ízdy se sportovním 
vzhledem.

IŽŠÍ SVĚTLÁ VÝŠKA
O 13 mm nižší světlá výška proti verzím  

Urban a Cross

NOVÁ 19“ KOLA
Specifická 19“ kola s výkonnými  

pneumatikami 225/40 R19 (volitelně)

SPECIFICKÉ ZAVĚŠENÍ KOL
Nové pružiny vpředu a vzadu.

Specifické naladění tlumičů odpružení 
(pouze u motoru 1,3 FireFly  

Turbo 150 k DCT)

SPECIFICKÉ NASTAVENÍ ŘÍZENÍ
(pouze u motoru 1,3 FireFly Turbo 

150 k DCT)

* U modelu 500X Sport 1,3 FireFly Turbo 150 k DCT s 19“ koly z lehké slitiny s výkonnými pneumatikami 

Větší agilita  
a přilnavost  
v zatáčkách*

· Funkce zrcadlení smartphonu
· 6 reproduktorů
· Zadní parkovací senzory
.  Rozpoznávání dopravního  

značení a doporučení rychlosti
. Sledování jízdních pruhů
. Tempomat
. Elektrická parkovací brzda



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

AUDIO SYSTÉM BEATS

Na palubě modelu Fiat 500X si můžete zlepšit náladu a užívat si oblíbenou hudbu díky audio-systému Beats. So 6 reproduktory a zesilovačem 
s výkonem přes 500 W nabízí čistou a velmi věrnou reprodukci zvuku při jakékoliv hlasitosti.

SYSTÉM UCONNECTTM

 
PROPOJENÝ  
ŽIVOTNÍ STYL.  

Systém 7” Uconnect™ s funkcí zrcadlení chytrého 
telefonu je vybaven 7” dotykovou obrazovkou s 
vysokým rozlišením a kapacitní technologií.   

UCONNECT™ 7” HD DAB

Systém Uconnect™ 7” HD Nav je vybaven navíc 
navigací TomTom. K dispozici je s funkcemi 
zrcadlení chytrého telefonu.

UCONNECT™ 7” HD NAV DAB UCONNECT™ RADIO DAB

Rádio Uconnect™ s Bluetooth® a vstupy AUX a USB 
je vstupní branou do světa Uconnect™. Je plně 
integrovaný v palubní desce a disponuje ovládacími 
prvky na volantu. Rozhraní Bluetooth® (hands-
free) umožňuje volat, přijímat hovory, poslouchat  
a odesílat textové zprávy a také přehrávat hudbu  
z vašeho chytrého telefonu. 
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Fiat 500X je nabitý stylem i technologiemi. 
Zlepšete svou konektivitu prostřednictvím 
dotykové obrazovky Uconnect™ 7” HD 
LIVE s tabletovým ovládáním  
a vysokým rozlišením: ve standardu 
nabízí širokou škálu funkcí, počínaje 
službami Uconnect™ LIVE přes 
hands-free a Bluetooth® až po ovládání 
hlasem. Systém je dostupný s funkcemi 
zrcadlení chytrého telefonu a vyznačuje 
se uživatelsky vstřícným rozhraním, které 
umožňuje správu map, hudby, kontaktů a 
mnoho dalšího. To vše bezpečně po celou 
dobu jízdy. 



M O T O R Y  A  B E Z P E Č N O S T

ROZPOZNÁVÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  
A DOPORUČENÍ RYCHLOSTI
Systém detekuje a rozeznává dopravní značky, které 
pak zobrazuje na TFT přístrojovém panelu. S aktivním 
omezovačem rychlosti je možné snížit rychlost vozidla 
na maximální povolenou úroveň zjištěnou systémem 
rozpoznávání dopravního značení.

MOTORY A BEZPEČNOST 
POTĚŠENÍ Z JÍZDY  
NA PRVNÍM MÍSTĚ.

Díky řadě technicky vyspělých motorů s nižší 
spotřebou paliva, větším výkonem i zrychlením 
a skvělým jízdním komfortem si jízdu s Fiatem 
500X vždy užijete. Objevte rodinu zážehových 
přeplňovaných motorů s nízkou spotřebou paliva 
a větším potěšením z jízdy zásluhou točivého 
momentu v nízkých otáčkách. 
Nabídku tvoří nový motor 1.0 FireFly Turbo určený 
pro městské použití, který se může pochlubit 
plochou křivkou točivého momentu pro skvělou 
odezvu, příjemné zrychlení a akustický komfort, 
a 1.3 FireFly Turbo s 6stupňovou automatickou 
dvouspojkovou převodovkou, který je určen pro 
všechny, jež touží po vysokém výkonu. K dispozici 
je také dieselový motor MultiJet, který je uspornější 
a ekologičtější díky technologii selektivní katalytické 
redukce SCR a integrovanému filtru pevných 
částic DPF.

1.0 T3 120 K MT E6D FINAL

1.3 T4 150 K DCT E6D FINAL

1.6 MJET 130 K E6D FINAL

BEZPEČNOST

MOTORY

AUTONOMNÍ NOUZOVÉ BRZDĚNÍ
Systém detekuje rychlost vpředu jedoucího vozidla 
a upozorňuje řidiče, pokud se k němu přibližuje příliš 
rychle, a hrozí tak kolize. Pokud řidič nezasáhne, 
systém automaticky aktivuje brzdy s cílem nárazu 
zabránit nebo alespoň snížit jeho následky. Kontrola 
brzd pracuje do rychlosti 7 km/h a poskytuje zvukovou 
a vizuální výstrahu. 

SLEDOVÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ  
Pomocí snímače na bázi kamery detekuje pozici vozidla 
v mezích jízdního pruhu. Při neúmyslném opuštění 
jízdního pruhu bez použití směrových ukazatelů zahájí 
vizuální výstrahu na přístrojovém panelu a vyvine 
odpor ve volantu, který nabádá k správné korekci  
a vrácení do původního jízdního pruhu. 

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA
Zadní parkovací kamera pomáhá při parkování a zvládání 
obtížných manévrů. Obraz dění za vozidlem se promítá 
včetně dynamických naváděcích linek a grafiky středové 
osy, které se mění v závislosti na úhlu natočení volantu  
a zobrazují očekávanou trajektorii vozidla.

Zvyšují bezpečnost jízdy v noci, a to tím, že poskytují 
maximální možné množství světla v jakékoliv situaci. 
Tento systém přepíná z dálkových světel na potkávací 
při zjištění světel protijedoucích vozidel a zpět  
na dálkové světlomety, když se světelné podmínky 
změní.

ADAPTIVNÍ DÁLKOVÁ SVĚTLA

DETEKCE KŘÍŽENÍ DRÁHY ZA VOZIDLEM
Pomáhá sledovat vozidla a další objekty v slepých 
úhlech během couvání. Pokud se k vozidlu přibližuje 
jiné vozidlo zezadu a ze strany, řidič je upozorněn 
zvukovou a vizuální výstrahou na vnějším zpětném 
zrcátku.

PŘEDNÍ A ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY
Přední a zadní parkovací senzory pomocí akustického 
signálu upozorňují na skrytou překážku během 
parkování nebo couvání. 

MONITORING MRTVÉHO ÚHLU
Nepřetržitě sleduje přítomnost vozidel v slepých 
úhlech a řidiče na ně upozorňuje prostřednictvím 
světelných signálů na vnějších zpětných zrcátcích. 

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT (ACC)  
Pomocí radarového snímače systém detekuje vozidla 
ve stejné dráze a udržuje přednastavenou rychlost. 
Systém pracuje od 30 km/h a v případě zjištění 
pomalejšího provozu automaticky upraví rychlost 
vozidla tak, aby byl zachován řidičem předvolený 
bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel. 

Fiat 500X je vybaven inovativními bezpečnostními 
systémy, díky kterým je připraven vyrazit kamkoliv.  
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P E R S O N A L I Z A C EPERSONALIZACE 
URČITĚ POZNÁTE,  

ŽE JSTE NAŠLI 
TU PRAVOU. Bez ohledu na váš styl by vás měl vůz reprezentovat, 

ať už pojedete kamkoliv. Díky rozsáhlým možnostem 
personalizace nikdy nezůstanete bez povšimnutí.

BARVY KAROSÉRIE 

INTERIÉRY

KOLA

404 – 16“ kola z lehké slitiny
Volitelně u verze Cult

432 – 17“ kola z lehké slitiny
Volitelně u verze Cross

6U4 – 18“ kola z lehké slitiny
Standard u verze Sport

56J – 18“ kola z lehké slitiny 
Volitelné u verze Cross

Látková sedadla  
s monogramem Fiat a prvky 

z materiálu Technoprene 
(123)

Látková sedadla «Flashy»  
s prvky vinylu   

(1E5)

Látkové sedadla 
Camo s vinylovými 

prvky (3L5)

Látková sedadla Arrow  
s vinylovými prvky  
a červeno -šedým  

lemováním  
(073)

Černá kůže s prvky  
vinylu a slonovinovým  

lemováním 
(539)

Hnědá kůže s prvky  
vinylu (564)

Černá kůže se prvky  
vinylu a šedým  

lemováním 
(484)

128 – 16“ ocelová kola
Standard u verze Cult

1LR – 16“ kola z lehké slitiny
Standard u verze Connect

6Y8 – 19“ kola z lehké slitiny
Volitelně u verze Sport

*S výkonnými pneumatikami

431 – 17“ kola z lehké slitiny
Volitelně u verzí Cult, Connect  

a Sport

7PN – 17“ kola z lehké slitiny
Volitelně u verze Sport

4AV– 17“ kola z lehké slitiny T&N 
Volitelně u verze Cross

289 Červená Passione* 296 Bílá Gelato* 185 Matně šedá 

018 Zelená Techno*

679 Šedá Moda*601 Černá Cinema 

888/B Modrá Venezia*

562 Oranžová Sicilia 

176 Červená Seduzione*

018 Modrá Italia*

348 Šedá Argento*
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*K dispozici v jednotónovém i dvoutónovém provedení (černá střecha)

CULT CONNECT CROSS SPORT VOLITELNĚVOLITELNĚVOLITELNĚ



www.fiat.cz

Tato internetová brožura je majetkem společnosti FCA Italy, dceřiné společnosti Stellantis N.V. FCA Italy vynakládá veškeré úsilí, aby informace, ilustrace výrobků a specifikace uvedené v této internetové brožuře byly přesné a aktuální. Vyhrazuje si právo provádět průběžné změny v cenách, specifikacích, barvách, 
materiálech, měnit nebo ukončovat výrobu modelů za účelem zlepšení produktu, vývoje designu či z marketingových důvodů. Standardní a volitelné výbavy se mohou lišit v závislosti na trhu nebo právních předpisech. Některé prvky popsané a vyobrazené v této internetové brožuře jsou volitelné. Obrázky jsou 
čistě ilustrační. Další podrobnosti naleznete na www.fiat.cz nebo u autorizovaných prodejců značky Fiat. Fiat® je registrovaná ochranná známka společnosti FCA US LLC, dceřiné společnosti Stellantis N.V. Fiat 04.2.4040.28 - S - 08/2021

ASISTENČNÍ SLUŽBY CIAO FIAT

Volejte zdarma na zákaznický servis Fiat pokud potřebujete: SILNIČNÍ ASISTENCI, která je k dispozici 24 hodin denně, 365 
dní v roce; INFORMACE ohledně modelů, služeb nebo prodejní a servisní sítě.   

Pro volání do zahraničí, volejte na +420 283 002 911

Mopar® je značka skupiny FCA zaměřená na poprodejní služby a nabízí kompletní péči o vozidlo, jako 
i originální díly a příslušenství pro všechny modely skupiny FCA.

Se službami MOPAR® VEHICLE PROTECTION udržite sve Tipo v perfektní kondici a budete si užívat jen naprosto bezstarostnou jízdu. Abychom vyhověli jakýmkoliv vašim potřebám, je na vyběr systém rozšířených 
záruk a plánů udržby s různou úrovní krytí, a to z hlediska doby trváni a počtu najetých kilometrů. Všechny opravy provádi vysoce kvalifikovaní technici autorizovaných servisů Fiat, kteří využívají výhradně 
předepsané nástroje a originální náhradní díly.




