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רמת האבזור הבטיחותיתאור דגםקוד דגם

236, 237
 FIAT 500 COLLEZIONE
FIAT 500C COLLEZIONE5

נתוני צריכת דלק**דגם
מדד זיהום אוויר*)ליטר/100 ק”מ(

FIAT 500 1.24.73בינעירוני5.9עירוני

FIAT 500C 1.254בינעירוני5.9עירוני



דגם

 מנוע

בנזיןבנזיןסוג מנוע

44מספר צילנדרים

1,2421,242נפח מנוע )סמ"ק(

X 78.970.8 X 78.9 70.8קדח X מהלך )מ"מ(

5,500/695,500/69הספק מרבי )כ"ס / סל"ד(

3000/10.43000/10.4מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(

1:11.11:11.1יחס דחיסה

רב נקודתיתרב נקודתיתמערכת הזרקת דלק

תיבת הילוכים והנעה

DualogicDualogicסוג תיבת הילוכים

R5 + R + 5מספר יחסי העברה 

קדמיתקדמיתהנעה

מתלים

נפרד, מק’פרסוןנפרד, מק'פרסוןמתלה קדמי

טורסיוןטורסיוןמתלה אחורי

מידות ומשקלים

3,5713,571אורך )מ"מ(

1,6271,627רוחב )מ"מ(

1,4881,488גובה )מ"מ(

2,3002,300בסיס גלגלים )מ"מ(

185185נפח תא מטען )ליטרים(

975995משקל עצמי )ק"ג(

9.39.3רדיוס סיבוב )מ(

3535נפח מיכל דלק )ליטרים(

ביצועים

12.912.9תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

160160מהירות מקסימלית )קמ"ש(

19.219.2תצרוכת דלק ממוצעת )ק"מ/ליטר(

סטייל חיצוני

++תאורת יום LED בחותם לוגו 500

++פס כרום "רטרו" אורכי במכסה מנוע

45R / 16195 / 45R / 16 / 195מידת צמיגים

++חישוקי סגסוגת קלה דגם "קולקציונה יהלום"

כרוםכרוםגוון מראות צד

כרוםכרוםגוון ידית פתיחת דלתות

COLOR LINE++

++פנסי ערפל קדמיים

++אגזוז אחורי מצופה נייקל

++גימור כרום בקו חלונות ובפגושים

+SKY ROOF - חלון גג פנוראמי קבוע

+CABRIO ROOF - גג בד נפתח חשמלי

++שלט מפתח קפיצי

++מראות צד חשמליות

סטייל פנימי

צבע הרכבצבע הרכבגוון קונסולה

++ מרכז מידע לנהג

++חלונות חשמל קדמיים

דגם

++נעילה מרכזית

++גלגל הגה מצופה עור

++גלגל הגה מתכוונן לגובה

++כוונון זווית גובה מושב הנהג

++מחזיקי כוסות קדמיים

בד מהודר סוג מושב
בגוון אפור 

משולב שנהב

בד מהודר 
בגוון אפור 

משולב שנהב

50 / 5050 / 50יחס קיפול מושב אחורי

++מנגנון זכרון החזרת מושב 

++תא כפפות נסגר

COLLEZIONE שטיחי++

++SPEED LIMITED -  מערכת הגבלת מהירות

++CRUISE CONTROL -  מערכת בקרת שיוט

טכנולוגיה + שמע ובידור

STOP & START - מערכת "עצור וסע" לחסכון 
בתצרוכת דלק ופליטות מזהמים

++

++CITY MODE - מצב עירוני "רך" לגלגל ההגה 

Uconnect Multimedia - מערכת מולטימדיה 
מתקדמת

++

HD מסך מגע ראשי צבעוני 7" ברזולוציה++

 USB ++

BT דיבורית++

שליטה מגלגל ההגה + פיקוד קולי על מערכת 

BT השמע ודיבורית

++

*APPLE CARPLAY++

66רמקולים 

Dualogic תפעול ידני לתיבת הילוכים++

+לוח מחוונים דיגיטאלי צבעוני TFT בגודל 7”

בטיחות

77כריות אוויר

++אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע

ABS + EBD מערכת בלימה++

ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית++

BA מערכת סייען בלימה++

LED DRL מערכת תאורת יום++

חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים והתראת 
אי חגירה

++

++שלדה מרכבי פלדה, בעלת אזורי קריסה מבוקרת 

++מושבים קדמיים עם קורה נגד צלילה

++דוושות קורסות בשעת תאונה

HILL HOLDER מערכת סייען הידרדרות לאחור++

++MOBILEYE מערכת בטיחות מתקדמת

++HMW - התראת אי שמירת מרחק

++LDW - התראת סטייה מנתיב הנסיעה

++PCW - התראת התנגשות בהולכי רגל

++התראת התנגשות בדו גלגלי

++זיהוי תמרורי מהירות

+OPחיישני נסיעה לאחור

*בכפוף לתאימות המכשיר וזמינות האפלקציה 

* OP אופציה בתוספת תשלום 


