
FIAT 500 Dolcevita
Special Edition
Prijslijst per 20 juni 2022

Body Motorisering Versie Energie 
label

Consumenten 
prijs

Fiscale 
waarde* BPM BTW

Netto  
catalogus 

prijs
Vermogen 

Pk/KW
CO2  

g/km*

500 Dolcevita Special Edition

Cabrio 1.0 Hybrid 70 eco 312 5EG 0 +47L B  € 27.290  € 26.530  € 1.948  € 4.266  € 20.316 70 (51) 108

UITRUSTING
ABS en ESP Kunstlederen multifunctioneel stuurwiel
7 Airbags Buitenspiegelkappen chroomkleurig
Start&Stop systeem Handbediende airconditioning
Bandenspanningssensor (TPMS) Versnellingspook met leder bekleed
Halogeen projector koplampen 16� lichtmetalen velgen Diamantata Nero
LED dagrijverlichting Ivoorkleurige Frau-leder/stof stoelbekleding 
ISOFIX 3-punts bevestiging Bumpers in carrosseriekleur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening Chromen deurgrepen
Elektrische stuurbekrachtiging Dualdrive™ Aluminium sierlijst raamstijl
Elektrisch bedienbare ramen vóór Houten dashboard print
Stuurwiel in hoogte verstelbaar Bianco Gelato pastel exterieurlak
Parkeersensoren achter Cabriodak ivoorkleurig
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar Uconnect™ 7� navigatie met Bluetooth, DAB  & USB
Opbergvak in de rugleuning van de voorstoelen 7� TFT instrumentenpaneel in kleur
Snelheidsbegrenzer Apple Carplay® / Android Auto™
Cruise control 6 luidsprekers
Achterbank in delen neerklapbaar Badge “Dolcevita”

* Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: 
transportkosten, de-conserveren, reiniging, Pre Delivery Inspection (0-beurt), kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, 
recyclingbijdrage, beheerbijdrage Li-ion batterij (3 Euro incl. BTW) en kentekenkosten (kentekenaanvraag à 40,80 Euro BTW-vrij en tenaamstelling à 10,75 
Euro BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, 
verbandmiddelen (B-norm gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers. 
 
De vermelde BPM bedragen zijn afgeleid van de pre-homologatie CO2 uitstoot, zoals bekend ten tijde van publicatie van deze prijslijst. Afhankelijk van de volledige 
configuratie van het voertuig kan de CO2 uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens kunnen geen rechten worden 
ontleend. Informeer bij uw Fiat dealer naar de meest actuele CO2 waarde.  



OPTIES

Consumentenprijs 
incl. BTW BTW Netto  

catalogusprijs

499 Bandenreparatieset Fix & Go € 50 € 9 € 41

4U6 Pack Tech € 300 € 52 € 248

- Mistlampen vóór

- Licht- en regensensor

3K1 Pack Comfort € 490 € 85 € 405

- Automatische airconditioning

- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

Voor de technische gegevens wordt verwezen naar de prijslijst van de FIAT 500. Hierbij dienen de waarden te worden aangehouden zoals vermeld bij de Dolcevita.

De in de prijslijst genoemde prijzen en uitrustingen kunnen aan verandering onderhevig zijn, zonder voorafgaande opgave. FCA Netherlands B.V. behoudt zich het
recht om zonder voorafgaande reden wijzigingen aan te brengen in de prijslijst. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijzen. Het getoonde beeldmateriaal

kan afwijken van de werkelijkheid. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijzen. Het getoonde beeldmateriaal kan afwijken van de werkelijkheid. 
FCA Netherlands B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.
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