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Highlights Fiat 500 < La Prima > 

 

 

 

 

 

 

Exterieur 

• 17 inch diamond velgen 

• Led-koplampen 

• E-latch handgreep 

• Cabrio dak in exclusief <La Prima> design (FIAT monogram) 

• Exclusieve badge (genummerde serie)  

• Easy Wallbox standaard bijgeleverd 

 

Verkrijgbare kleuren < La Prima > 

• Mineral grey 

• Ocean green 

• Celestial blue 

 

Interieur/Comfort: 

• Electric Parking Brake 

• Automatische klimaatregeling 

• Keyless Go + Passive Entry 

• Regensensoren 

• Wireless Charging Pad 

•  Exclusieve stoelbekleding <La Prima> design (FIAT monogram) 

• Exclusieve dashboardbekleding Eco Leder 
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Infotainment: 

• 7 inch TFT-display 

• Radio 10,25’’ Touch Screen NAV 

• DAB (Digital Audio Broadcast) 

• Apple CarPlay / Android Auto 

• Hey Fiat! 

• Connected services 

 

EV:  

• Motorvermogen 118 pk (87 KW) 

• Actieradius 320 km (WLTP-cyclus) 

• Snel opladen 85kW 

• Mode 3-oplaadkabel 

 

Veiligheid: 

• Autonomous Driving niveau 2 

• 6 Airbags 

• Intelligent Adaptive Cruise Control 

• Noodoproep 

• Verkeersbordenherkenning en informatie 

• Intelligente Speed Assist 

• Slaapherkenning van de bestuurder 

• Autonome noodrem 

• Lane Keeping Assist 

• Blind Spot Detection 

• Achteruitrijcamera voor het 360° parkeren 

 

Prijs 

38900,-* (Consumentenprijs incl. BTW en rijklaarmaakkosten), fiscale bijtelling 8%  

 

*Be the first. Wilt u als één van de eersten beschikken over de nieuwe 500? Dat kan! Door een 

reserveringsfee van € 500,- genereren we een unieke code voor u. Met deze code bent u gemachtigd 

om een 500 < La Prima > te bestellen. Met deze code mag u slechts één < La Prima > bestellen, 

daarnaast wordt de code gekoppeld aan uw NAW gegevens en is de code dus niet overdraagbaar. 

Zoals het er nu naar uitziet zal de Nederlandse regering de aankoop van een volledig elektrische auto 

medio 2020 gaan stimuleren met subsidie van max. € 4.000,- deze is nog niet verrekend in de 

aankoopprijs van de <La Prima> met verrekening kom de aankoopprijs dus op € 34.900,- Meer 

weten? Neem gerust contact met ons op. Afbeeldingen zijn uitsluitend ter indicatie. De verwachte 

introductie/levering is gepland voor oktober 2020. Wijzigingen voorbehouden.  

 


