NOVÝ FIAT 500

NOVÝ ELEKTRICKÝ FIAT 500

WELCOME BACK
FUTURE

Vítejte ve světě nové, elektrické 500 a zcela nové mobility:
vyspělejší, více technologické a udržitelnější, ale především
jednoduché a pro uživatele příjemné, zkrátka v dokonalém
stylu Fiat. Inspiruje ostatní ke změnám tím, že povinnost
transformuje na krásu a zlepšuje nejen současnost tohoto
světa, ale i jeho budoucnost.
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3+1
HATCHBACK

KABRIOLET

NOVÁ ELEKTRICKÁ 500 MŮŽE VYPADAT PŘESNĚ TAK, JAK SI PŘEJETE:
k dispozici je v karosářských verzích hatchback, kabriolet a 3+1.
S nabídkou různých stupňů výbav. Stačí si jen vybrat, co vám nejvíce
vyhovuje.
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DOSÁHNOUT
POHODLÍ JE SNADNÉ

Nový design modelu „3+1“ představuje nové „kouzelné“ dveře,
dodatečné boční dveře pro usnadnění přístupu do zadní části kabiny.
Stejně jako u prvních 500 z roku 1957, s otevíráním dveří proti směru
jízdy: Je to návrat ke kořenům modelu 500 a ztělesnění dokonalé
harmonie mezi minulostí a současností. Díky tomuto řešení je nová 500
pohodlnější uvnitř a lépe přístupná zvenčí.

3+1
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NOVÝ POHLED
NA ZÍTŘEK

Díky novým LED světlometům se změní váš pohled na vozovku
i na svět.
Tak jako vždy u modelu 500. Zatímco první generace dala lidem
mobilitu a svobodu a druhá proměnila městská vozidla na módní
záležitost, ta třetí má před sebou ještě ambicióznější úkol: zlepšit
budoucnost všech. Včetně naší planety.
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MALÉ DETAILY
DĚLAJÍ VELKÉ VĚCI
Nová, elektrická 500 je věrná svým kořenům a ikonickému stylu 500, současně
je ale i krásnější než kdykoliv předtím. Vděčí za to novému, čistějšímu
a vytříbenějšímu designu a také jemným tvarům s logem 500 přesunutým na příď.
Tím ještě více zdůrazňuje svou nezaměnitelnou osobitost. Nová 500
je nejen delší, ale i širší.
ŠÍPOVITÁ SMĚROVÁ SVĚTLA
LED směrová boční světla jsou poctou
historickému designu 500 a jsou
dokonalým propojením minulosti a
budoucnosti.

LED SVĚTLA INFINITY
Vzhled výrazného obočí, díky
znovuobjevenému designu a technologii
budoucnosti, nabízí jasnější výhled na vozovku.
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VÍCE PROSTORU
PRO VAŠE SPOLEČNÍKY

Styl se snoubí s komfortem pro exkluzivní zážitek z jízdy.
Interiéry svým čistým designem, jednoduchými tvary a menším počtem
tlačítek byly navrženy tak, aby umocňovaly dojem prostornosti a zahrnovaly
detaily inspirované přírodou a udržitelností. Díky nové přední loketní opěrce
s úložným prostorem a držákem chytrého telefonu s bezdrátovým nabíjením
najde svůj prostor cokoliv.

USEDNĚTE DO SEDADLA BUDOUCNOSTI
Nová sedadla 500 jsou inovativní
a udržitelná díky využití příze
Seaqual® obsahující recyklovaný
plastový odpad z moře.

IKONICKÝ PODPIS
Volant se specifickým logem byl přepracovaný tak, aby připomínal
původní dvouramenný volant z Fiatu 500 z roku 1957.
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DOBÍJEJTE
SVÉ EMOCE

Zachovat planetu, lehkost a radost ze života je
součástí našeho poslání. Proto je nová 500 postavena
na zcela nové, 100% elektrické platformě, která byla
navržena pro příští desetiletí.

*viz strana 44

REŽIM SHERPA
Tento inteligentní jízdní režim šetří energii optimalizací
stavu nabití baterie, činnosti klimatizace, rychlosti a
zrychlení. Díky tomu vám poskytne větší dojezd pro
dosažení vašeho cíle.

RYCHLONABÍJENÍ S VÝKONEM AŽ 85 KILOWATT
Za pouhých 5 minut, což odpovídá přestávce na kávu, nabijete
svůj vůz na 50km jízdu: to je dost na celodenní jízdu městem.

KABEL MODE 3
Pomocí kabelu Mode 3 nabijete svou novou 500 na veřejné
nabíjecí stanici nebo doma pomocí stanice EasyWallbox.

EASYWALLBOX
Nabijte svůj vůz snadno a přímo doma pomocí nabíjecí stanice
EasyWallbox: nabíjecí výkon až 2,3 kW bez nutnosti odborné
instalace. Pokud zatoužíte po větší porci energie, můžete svůj
domácí elektrický systém upgradovat na výkon až 7,4 kW, díky
čemuž svou novou 500 nabijete za poloviční čas.

JÍZDA S JEDNÍM PEDÁLEM
Jediným pedálem můžete zrychlovat i zpomalovat, přičemž
současně získáte část kinetické energie vozidla zpět, která
pak pomáhá dobíjet baterii. Přesto však můžete i nadále
zabrzdit pomocí klasického brzdového pedálu. To vše, aby
byla vaše jízda co nejjednodušší.

STVOŘENA PRO MĚSTO
Užijte si jízdu v naprostém klidu díky dojezdu
až 460 km v městském provozu a 320 km ve
smíšeném provozu (WLTP)*.
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RYZÍ
POTĚŠENÍ

Rozhodli jsme se překonat všechna omezení elektrických vozidel tím, že nabídneme špičkový dojezd a velmi
rychlá a snadno použitelná řešení nabíjení, díky čemuž bude váš životní styl udržitelný i krásný.
Počínaje charakteristickým zvukem: je stejně kreativní jako italská povaha.
Je to totiž více než jen zvuk. Ve skutečnosti se jedná o hudbu doprovázející startování, vypínání i jízdu.

POUZE ELEKTRICKÁ 500 MŮŽE
VYDÁVAT ZVUK, JAKO JE TENTO:
JEDINEČNÝ, JAKO JE ONA SAMA.
POSLECHNĚTE SI ZDE.
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NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE
PRO LEPŠÍ ŽIVOT

První městský vůz vybavený autonomním řízením 2. úrovně. Elektrická 500
je schopna zrychlovat, udržovat bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel,
držet vás uprostřed vozovky a číst dopravní značení jako skutečný spolujezdec.
19

Inteligentní adaptivní
tempomat

Udržování uprostřed
jízdního pruhu

Sledování mrtvých úhlů
ve městě

360° pohled
Drone View

Zadní parkovací
kamera

Nastavte svou rychlost a užívejte
si jízdu. Nová 500 bude udržovat
bezpečný odstup i vaši rychlost.

Obyčejné tlačítko, které vás
udrží uprostřed vozovky.
Tento inovativní systém
totiž sleduje vozovku za vás.

Díky ultrazvukovým
snímačům budete
upozorněni pokaždé, když se
k vám přiblíží jiné vozidlo ze
strany a zezadu.

11 snímačů zajišťuje 360°
pohled na vozidlo, díky
čemuž budete vždy včas
upozorněni na jakékoliv
překážky i jejich blízkost.

Kamera přenáší obraz dění
za vozidlem ve vysokém
rozlišení a pomáhá tak při
parkování a couvání.

Take
a break!

Autonomní nouzové
brzdění
Nová 500 automaticky
zabrzdí, aby zabránila kolizi
s jinými vozidly, chodci
nebo cyklisty.

Rozpoznávání dopravního
značení a doporučení
rychlosti
Nová 500 odhaluje a
rozpoznává dopravní značení.
S aktivovaným omezovačem
rychlosti lze nastavit rychlost
vozidla na maximální
povolenou úroveň.

Asistent pozornosti
řidiče

Sledování jízdních
pruhů

Nová 500 snadno odhalí
vaši únavu a doporučí vám
přestávku na kávu.

Zabraňte riziku
neúmyslného překročení
hranic jízdního pruhu a držte
dál svůj směr.

Tísňové volání
V případě nouze nová 500
provede tísňové volání
s oznámením polohy a
stavu vozidla.
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PROPOJENO
S VAŠÍM SVĚTEM

ZCELA NOVÝ INFOTAINMENT CINERAMA
Infotainment s velkou 10,25” obrazovkou je připravený uspokojit jakékoliv
požadavky. Ultra rychlé rozhraní Bluetooth® připojí váš chytrý telefon k vozidlu
za méně než 5 sekund po otevření dveří. Plně integrovaná navigační platforma
zobrazuje řidiči aktuální dopravní informace včetně radarů na trase, parkovacích
míst, umístění nabíjecích stanic a počasí v cílové destinaci. Nová 500 využívá
také bezdrátovou nabíječku mobilních zařízení, díky které budete připojení a vaše
zařízení se bude zároveň nabíjet. Tento vrcholný infotainment je standardem
nových verzí Fiat 500 Icon a 500 «La Prima»
a volitelný u modelu 500 Passion.

BEZDRÁTOVÉ ZRCADLENÍ CHYTRÉHO TELEFONU
Bezdrátová funkce zrcadlení chytrého telefonu
je nejchytřejším a nejbezpečnějším způsobem použití chytrého telefonu
ve vozidle. Můžete získávat směrové instrukce, telefonovat, odesílat nebo
přijímat textové zprávy, poslouchat muziku, audioknihy nebo podcasty,
a přitom se plně soustředit na jízdu.
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INFOTAINMENT SE 7“ DOTYKOVOU OBRAZOVKOU
Zcela nový infotainment Uconnect™ 5, který je standardem verze Fiat 500 Passion
a volitelný u modelu 500 Action, nabízí 7“ dotykovou obrazovku. Poskytuje stejný
uživatelský zážitek jako systém Uconnect™ 10,25“, rozdílem je pouze kompaktnější
obrazovka. Dovoluje rovněž poslech hudby a připojení zařízení k digitálnímu rádiu pomocí
bezdrátových funkcí zrcadlení chytrého telefonu.

FIAT E-XTENDER
Řešení dostupné u verze 500 Action umožňuje
bezpečné uložení vašeho chytrého telefonu: se
specializovanou aplikací FIAT Link & Drive jej můžete
využít pro poslech hudby, internetových rádií, využití
navigace a mnoho dalšího. Současně můžete získat i
přístup k sledování elektrického nabíjení.

7“ DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJOVÝ PANEL
Kulatý, plně digitální přístrojový panel je standardem všech výbav a svým
uspořádáním připomíná ikonický styl 500 z roku 1957. Všechny parametry
vozidla tak budete mít vždy plně pod kontrolou. Rychlost, bezpečnostní
systémy, stav nabíjení a jízdní režim: vše máte vždy na očích.

VAŠE ELEKTRICKÁ 500, VE VAŠEM CHYTRÉM TELEFONU

Vychutnejte si prvotřídní konektivitu, ať už jste ve vozidle, nebo daleko od něj. To vše díky nové aplikaci Fiat, která
přesahuje běžný formát aplikace. Je spíše pokročilým ekosystémem aplikací, které společně se službami Uconnect™
Services umožňují přístup do světa možností a ovládání nové elektrické 500 odkudkoliv a kdykoliv.

SPRAVUJTE SVÉ NABÍJENÍ:

MY E-CHARGE

Svět služeb pro správu nabíjení baterií.
Najděte veřejné nabíjecí stanice v blízkosti
a získejte přístup k funkcím nabíjení,
platbám a sledování historie nabíjení.
Doma můžete mít snadný přístup ke svému
wallboxu a díky dálkové správě
vytěžit maximum z domácí stanice
Connected Wallbox.

OSOBNÍ SILNIČNÍ ASISTENCE 24/7:

MY ASSISTANT

Tísňové volání prostřednictvím tlačítka
na stropní konzoli vás zkontaktuje se
specializovanou asistenční službou
nebo silniční asistencí přímo z dotykové
obrazovky vozidla nebo aplikace FIAT.

BEZPROBLÉMOVÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ:

MY REMOTE

Zjistěte polohu svého vozidla přímo z
chytrého telefonu. Zamkněte nebo odemkněte
dveře a zkontrolujte úroveň nabití baterií a
naplánujte spuštění klimatizace či nabíjení.
Integrace hlasového ovládání Alexa.

ZCELA NOVÁ PŘIPOJENÁ NAVIGACE:

MY NAVIGATION

Sdílejte svou cílovou destinaci mezi aplikací
a vozidlem. Displej zobrazí váš cíl včetně
aktuálních informací o dopravě, počasí a
radarech na trase, jako i nabíjecích místech.
Vaše mapy budou vždy aktualizované
„vzduchem“, což vám přinese zcela
bezproblémový zážitek.

KONTROLA VOZIDLA V REÁLNÉM ČASE:

MY CAR

Informace o stavu vozidla v reálném čase.

MOBILNÍ INTERNET:

MY WI-FI

Připojte až 8 zařízení najednou.

STÁHNĚTE SI APLIKACI FIAT
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RŮZNÉ VERZE
VŠECHNY JEDINEČNÉ

PASSION

ICON

ACTION

Nová, elektrická 500 může vypadat přesně tak, jak chcete: k dispozici je v karosářských verzích hatchback,
kabriolet a 3+1 a také s různými stupni výbavy. Stačí si pouze najít tu, která vám nejvíc vyhovuje.
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KAŽDÝ SI
ZASLOUŽÍ TO NEJLEPŠÍ

Užijte si každý den s novou 500 Action, která představuje
nejlepší způsob, jak jezdit na elektrický pohon. Objevte
řadu bezpečnostních a infotainment možností: život je
krásný a 500 to ví.

POUZE HATCHBACK
_15“ ocelová kola
_Halogenové světlomety + LED
světla denního svícení
_Manuální klimatizace
_Elektrická parkovací brzda
_Bezklíčový vstup a startování
_7“ barevný TFT displej
_Držák chytrého telefonu
_Detekce únavy řidiče
_Autonomní nouzové brzdění
_Sledování jízdních pruhů
_Rozpoznávání dopravního značení
_Rychlonabíjení s výkonem 50 kW

ACTION

_Kabel Mode 2 (3 kW)
_Dojezd 190 km (WLTP)
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ATRAKTIVITA
NA PRVNÍM MÍSTĚ

S novou 500 Passion je život ve městě radostnější.
Inovativní funkce Uconnect™, jakými jsou rádio
se 7” dotykovou obrazovkou, jsou nyní doplněné
o bezdrátové připojení a funkce zrcadlení chytrého
telefonu. To vše učiní váš život ve městě zábavnějším.

HATCHBACK • KABRIOLET • 3+1
Navíc k základní výbavě Action:
_15“ Ocelové stylové disky kol
_Rádio se 7“ dotykovou obrazovkou
_Zrcadlení chytrého telefonu
_Služby Uconnect™
_Digitální rádio DAB
_Tempomat
_Rychlonabíjení s výkonem 85 KW
_Kabel Mode 2 (3 kW)
_Dojezd 320 km (WLTP)

PASSION
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NÁDHERNÝ
SEN
Vkročte do budoucnosti s novou 500, která představuje novou éru mobility.
Vychutnejte si vyspělé technologie a infotainment včetně 10,25“ rádia a navigace, jako i stylový ergonomický
klíč v podobě oblázku a jedinečná, nesmírně elegantní sedadla inspirovaná italským stylem „Gessato“.
Atraktivnost je v dokonalé harmonii s udržitelností díky novým a exkluzivním látkovým sedadlům z vlákna
Seaqual® Yarn, které bylo vyrobeno z recyklovaných plastů pocházejících z moře.

HATCHBACK • KABRIOLET • 3+1

ICON

Navíc k výbavě Passion:
_16“ kola z lehkých slitin
_Vinylem potažený volant
_Elektricky ovládaná okna
_Pasivní vstup a ergonomický klíč
_Automatická klimatizace
_Rádio 10,25“ s navigací
_Senzor deště
_Rychlonabíjení s výkonem 85 kW
_Kabel Mode 2 (3 kW)
_Dojezd 320 km (WLTP)
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OTEVŘETE
STŘECHU

Zahajovací edice 500 «La Prima» je důkazem, že
budoucnost je konečně tady. S vytříbeným designem
inspirovaným přírodou a větší konektivitou, než kdy
předtím představuje dokonalou směs exkluzivity
a inovací. Krása může opravdu změnit svět.

LA PRIMA

ZAVÁDĚCÍ EDICE LA PRIMA

HATCHBACK • KABRIOLET • 3+1
Navíc k výbavě Icon:
_17“ kola z lehkých slitin
_LED světlomety
_Chromované boční lišty
_Specifický štítek (nečíslovaný)
_Pevná prosklená střecha (HB)
_Sedadla potažená vinylem
_Zadní sedadla dělená v poměru 50 : 50
_Plátěná střecha s monogramem Fiat
(kabriolet)
_Středová loketní opěrka s uzavíratelnou
přihrádkou
_Přední a zadní koberečky
_Fiat Co-Driver (Autonomní řízení 2.
úrovně)
_Bezdrátová nabíječka chytrého telefónu
_360° pohled Drone view a zadní
parkovací kamera
_Monitoring mrtvých úhlů
_Rychlonabíjení s výkonem 85 kW
_Kabel Mode 3 (11 kW)
_Dojezd 310 km (WLTP)
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JAKOU BARVU
MÁ VAŠE BUDOUCNOST?

BARVA

15“ STŘÍBRNÁ OCELOVÁ KOLA
Standard u výbavy ACTION

BÍLÁ ICE

ČERNÁ ONYX

ŠEDÁ EARTH

PLÁTĚNÁ STŘECHA
Střecha s monogramem

Šedá střecha
15“ DVOUBAREVNÁ
STYLOVÁ KOLA
Standard u výbavy PASSION

ZLATÁ ROSE

MODRÁ GLACIER

ŠEDÁ MINERAL
Modrá střecha

Černá střecha

16“ LEŠTĚNÁ KOLA
Z LEHKÝCH SLITIN
Standard u výbavy ICON
Volitelně u výbav
ACTION a PASSION

17“ KOLA Z LEHKÝCH SLITIN
Diamantová úprava
Standard u výbavy LA PRIMA
Volitelně u výbavy ICON

ZELENÁ OCEAN

MODRÁ CELESTIAL

ŠEDÁ CLOUD
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SHOW ZAČÍNÁ
UVNITŘ

ACTION
Černě lakovaná palubní deska

PASSION
Černě lakovaná palubní deska

PASSION
Bíle lakovaná palubní deska

Sedadla z tkaniny Seaqual® s tmavě šedým pruhovaným vzorem Chevron

ICON

Palubní deska v barvě karoserie

ICON

Sedadla z tkaniny Seaqual® s pruhovaným vzorem Chevron v kombinaci šedého a černého odstínu

Sedadla z tkaniny Seaqual® s modrým pruhovaným vzorem Chevron

Čalouněná palubní deska Technowood
(Volitelně se sedadly s melanžovým vzorem Gessatino v odstínu Ice nebo černé barvě)

LA PRIMA

Palubní deska potažená vinylem

Sedadla z tkaniny Seaqual® s černým melanžovým
vzorem Gessatino

Sedadla z tkaniny Seaqual® s melanžovým vzorem
Gessatino v odstínu Ice

Sedadla z tkaniny Seaqual® s černým melanžovým
vzorem Gessatino

Sedadla z tkaniny Seaqual® s melanžovým vzorem
Gessatino v odstínu Ice

Sedadla potažená vinylem s monogramem Fiat
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PAKETY

VĚC
STYLU

Personalizujte svou novou 500 podle svých představ
prostřednictvím jednoho ze tří různých paketů.

ACTION

PAKET RADIO (3RD)

TECHNOLOGIE

PAKET PARK EYE (3RI)

• 360° pohled dronu (XAH) • 6 reproduktorů (RCG) • Monitoring mrtvého úhlu (XAN)
• Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním (041) • Zadní parkovací kamera (9YN)

• Inteligentní adaptivní tempomat + udržování v jízdním pruhu (NH1) • 360° pohled dronu (XAH) • Vinylem
potažený volant (318) • 6 reproduktorů (RCG) • Monitoring mrtvého úhlu (XAN) • Elektricky ovládaná
vnější zpětná zrcátka s vyhříváním (041) • Infotelematický systém 10,25” s navigací (9YT)
• Rozpoznávání dopravních značek (0XR) • Zadní parkovací kamera (9YN)

PAKET RADIO & WINTER ACTION (3RF)

KOMFORT

• Rádio se 7″ dotykovou obrazovkou (07W) • Zrcadlení chytrého telefonu (8EW) • DAB (RS9) • Uconnect™
Box (RTK) • USB (0SU) • Bezdrátová nabíječka mobilního telefonu (RFX) • Vyhřívaný prostor stěračů (253)
• Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním (041) • Vyhřívaná přední sedadla (452)

• Inteligentní adaptivní tempomat + udržování v jízdním pruhu (NH1) • 360° pohled
dronu (XAH) • 6 reproduktorů (RCG) • Monitoring mrtvého úhlu (XAN) • Elektricky
ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním (041) • Zadní parkovací kamera (9YN)

PAKET WINTER (6R7)

• Vyhřívaný prostor stěračů (253)
• Vyhřívaná přední sedadla (452)

• Středová loketní opěrka (132)
• Uzavíratelná středová konzole (467)
• Nastavitelná přední sedadla (JTM)

PAKET CONVENIENCE HB & 3+1 (3RN)

PAKET CONVENIENCE CB (3RO)

PAKET STYLE HB & 3+1 (3RL)

PAKET STYLE CB (3RM)

• Zatmavená zadní okna (070) • Koberečky (396)
• Hliníkové prahové lišty (018)

STYL

PAKET CO-DRIVER ICON (3RH)

PAKET COMFORT SEATS (3RJ)

• Bezklíčový vstup (9Z0) • Jednodotykové otevření/zavření všech oken (038)
• Automatická klimatizace (140)

PAKET MAGIC EYE (3RK)

• LED světlomety (5EM)
• Automatická potkávací/dálková světla (1H2)
• Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko (410)

ICON

VOLITELNĚ

A

• Rádio se 7″ dotykovou obrazovkou (07W) • Zrcadlení chytrého telefonu (8EW) • DAB (RS9)
• Uconnect™ Box (RTK) • USB (0SU) • Bezdrátová nabíječka mobilního telefonu (RFX)

PAKET CO-DRIVER PASSION (3RG)

PASSION

• Bezklíčový vstup (9Z0) • Jednodotykové otevření/zavření všech oken (038)
• Automatická klimatizace (140) • Otevření/zavření střechy na dálku (GWB)

• Zatmavená zadní okna (070)
• Koberečky (396)

ACTION

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

PASSION

TECH

TECH

TECH

_Nabíjecí kabel Mode 3 (07D)

_Nabíjecí kabel Mode 3 (07D)
_Senzor deště (347)
_Rádio 10,25’’ (9YT)
_Bezdrátová nabíjecí podložka (RFX)

_Nabíjecí kabel Mode 3 (07D)
_Bezdrátová nabíjecí podložka (RFX)

ADAS

ADAS

ADAS

_Zadní parkovací senzory (508)

_Zadní parkovací senzory (508)
_Automatická klimatizace (140)

_Zadní parkovací senzory (508)

STYL

STYL

STYL

_16” kola z lehkých slitin (4AY)

_16” kola z lehkých slitin (4AY)

_Elektrická střecha (400)
_Panoramatické střešní okno (59E)
_17” kola z lehkých slitin (404)
_Chromované boční lišty (4MQ)
_Chromované rámečky oken (5IG)
_Čalouněná palubní deska “Technowood” (52J)

KOMFORT

KOMFORT

_Zadní sedadla dělená v poměru 50/50
(195)

_Zadní sedadla dělená v poměru 50/50
(195)

A
A
A

A

ICON

A
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TECHNICKÉ
VLASTNOSTI

ŘADA A SPOTŘEBA

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 sedadel

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Poháněná kola

Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Přední

Certifikovaný dojezd v kombinovaném provozu podle WLTP (km)

190

315 - 320

313 - 313

303 - 303

312 - 321

307 - 314

300 - 303

310 - 312

305 - 305

298 - 298

Certifikovaný dojezd v městském provozu podle WLTP (km)

257

449 - 459

445 - 445

436 - 436

447 - 460

438 - 447

435 - 437

442 - 446

433- 433

430 - 430

Certifikovaná kombinovaná spotřeba (Wh/km)

130

140 - 142

143 - 143

147 - 147

140 - 143

143 - 145

147 - 148

144 - 144

146 - 146

149 - 149

Rozměr ráfků kol

15''

15''

15''

15''

16''

16''

16''

17''

17''

17''

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

Elektromotor s
permanentními magnety

70 (95)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

87 (118)

Nejvyšší točivý moment EEC (Nm)

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

Nejvyšší rychlost (km)

135

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Zrychlení 0 - 100 km/h

9,5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Zrychlení 0 - 50 km/h

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

Převodovka s
jednostupňovou
redukcí otáček

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kapacita (kWh)

23,8

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Využitelná kapacita (kWh)

21,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

37,3

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

Lithium-ion

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

108S|1P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

96S|2P

182

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

294,3

2,3kW AC domácí 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 stanice (třífázové 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 rychlonabíjení - MODE 4 (0-80%)

30'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85kW DC rychlonabíjení - MODE 4 (0-80%)

-

35'

35'

35'

35'

35'

35'

35'

35'

35'

Elektromotor
Nejvyšší výkon EEC kW (k)

MOTOR A VÝKONY

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ
Počet stupňů vpřed

BATERIE

Technologie
Celkové napětí (V)
Uspořádání článků (sériové/paralelní)
Hmotnost baterie (kg)

DOBA NABÍJENÍ

Hodnoty spotřeby elektrické energie byly stanovené na základě oficiálních testů v souladu s nařízením EU platným v době homologace. Uvedené hodnoty jsou vypočítané na základě zkušebního postupu WLTP. Hodnoty spotřeby
elektrické energie jsou uvedené pouze pro účely porovnání parametrů vozidla. Homologační hodnoty spotřeby elektrické energie nemusí vyjadřovat skutečné hodnoty spotřeby elektrické energie, které závisí na mnoha faktorech
souvisejících se stylem jízdy, trasou, podmínkami počasí a stavem vozovky, jako i způsobem použití vozidla a jeho výbavou. Hodnoty spotřeby elektrické energie uvedené v této publikaci odpovídají verzím vozidla s nejvyššími

a nejnižšími hodnotami. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na zvolené výbavě a/nebo na rozměrech pneumatik. Uvedené hodnoty spotřeby elektrické energie nejsou konečné a mohou se vyvíjet vzávislosti na změnách
výrobního procesu. V každém případě budou oficiální hodnoty spotřeby elektrické energie zakoupeného vozidla k dispozici v přiložených dokumentech. Pokud jsou hodnoty spotřeby elektrické energie vyžadované pro výpočet
daní a poplatků souvisejících s vozidlem, řiďte se prosím platnými zákony.

TECHNICKÉ
VLASTNOSTI

ROZMĚRY

HMOTNOSTI

BRZDY
KOLA
ZAVĚŠENÍ KOL

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

Délka (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

Šířka (mm) - bez zrcátek (W 103)

1.683

1.683

1.683

1.683

1.683

1.683

1.683

1.683

1.683

1.683

Šířka (mm) - sklopená zrcátka (W 145)

1.748

1.748

1.748

1.748

1.748

1.748

1.748

1.748

1.748

1.748

Šířka (mm) - se zrcátky (W 144)

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Rozvor náprav (mm)

2.322

2.322

2.322

2.322

2.322

2.322

2.322

2.322

2.322

2.322

Minimální objem zavazadlového prostoru (l)

185

185

185

185

185

185

185

185

185

185

Maximální objem zavazadlového prostoru (l)

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

Převis vpředu (mm)

732

732

732

732

732

732

732

732

732

732

Převis vzadu (mm)

577

577

577

577

577

577

577

577

577

577

Pohotovostní hmotnost DIN (kg)

1255

1365

1395

1405

1365

1395

1405

1365

1395

1405

Standardní hmotnost A ( kg)

1180

1290

1320

1330

1290

1320

1330

1290

1320

1330

Nejvyšší nosnost včetně řidiče (kg)

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Nejvyšší hmotnost přívěsu (kg) - tažná kapacita

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Tažení přívěsu není
povoleno

Vpředu

Kotouče: Ø 257 x 22

Kotouče: Ø 281 x 26

Kotouče: Ø 281 x 26

Kotouče: Ø 281 x 26

Kotouče: Ø 281 x 26

Kotouče: Ø 281 x 26

Kotouče: Ø 281 x 26

Kotouče: Ø 281 x 26

Kotouče: Ø 281 x 26

Kotouče: 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

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

Vpředu

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzpěry MacPherson

Vzadu

Torzní příčka

Torzní příčka

Torzní příčka

Torzní příčka

Torzní příčka

Torzní příčka

Torzní příčka

Torzní příčka

Torzní příčka

Torzní příčka

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Elektrický

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 otáček mezi krajními polohami

2.98

2.98

2.98

2.98

2.98

2.98

2.98

2.98

2.98

2.98

Obrysový poloměr otáčení (m)

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

9.7

Pneumatiky

Posilovač řízení

ŘÍZENÍ

Převodový poměr řízení

47

* Hodnota spotřeby elektrické energie byla stanovena na základě oficiálních testů v souladu s nařízením EU platným v době homologace. Uvedené hodnoty jsou vypočítané na základě zkušebního postupu WLTP.
Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou uvedené pouze pro účely porovnání parametrů vozidla. Homologační hodnoty spotřeby elektrické energie nemusí vyjadřovat skutečnou hodnotu spotřeby elektrické energie, která závisí na mnoha faktorech souvisejících s jízdním stylem,
trasou, podmínkami počasí a vozovky, jako i stavem vozidla, způsobem použití a výbavou. Hodnoty spotřeby elektrické energie uvedené v této publikaci odpovídají verzím vozidla s nejvyššími a nejnižšími hodnotami. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na zvolené výbavě
nebo na rozměrech pneumatik. Uvedené hodnoty spotřeby elektrické energie nejsou konečné a mohou se vyvíjet v závislosti na změnách výrobního procesu. V každém případě budou oficiální hodnoty spotřeby elektrické energie zakoupeného vozidla k dispozici v přiložených
dokumentech. Pokud jsou hodnoty spotřeby elektrické energie vyžadované pro výpočet daní a poplatků souvisejících s vozidlem, řiďte se prosím platnými zákony.

Stupně výbavy a volitelné prvky modelů se mohou lišit v závislosti na konkrétním trhu nebo místních předpisech. Některé prvky výbavy popsané a/nebo vyobrazené v této publikaci
jsou volitelné. Detailní informace naleznete v ceníku. FCA si vyhrazuje právo na změny specifikací modelů popsaných v této publikaci z technických nebo obchodních důvodů.
Fiat Marketing 04.2.4017.28 - S - 04/2021 - Vytištěno v Itálii - AS - Vytištěno na papíře neběleném chlórem.
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