Уважаеми клиенти,
Имаме удоволствието да предоставим на Вашето внимание детайлна информация относно технически
параметри, оборудване, гаранционни условия и нашето ценово предложение, за FIAT 500X в ниво на
оборудване Connect.

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НИВО CULT
 АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ
 ESP (Electronic Stability Control): Eлектронна система за динамичен контрол на стабилността
 Hill Holder: Система за контрол при потегляне по наклон
 TPMS 2 (Tire Pressure Monitoring System): Система за контрол на налягането в гумите
 Cruise Control: Система за поддържане на зададена скорост
 ERM (ELECTRONIC ROLL MITIGATION) Електронна система срещу преобръщане
 Система за следене на пътната лента и предупреждение при нейното напускане + система за
разпознаване на пътните знаци
 Електрическа ръчна спирачка
 Oграничител на скоростта
 Въздушни възглавници за водача и пътника до водача
 Деактивиране на въздушна възглавница за пътника до водача
 Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места
 Въздушни възглавници тип “завеса” за защита на главите за предните и задните места
 ISOFIX куки за захващане на детско столче







ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Централно заключване с дистанционно управление, вградено в сгъваем контактен ключ
Електронен имобилайзер, вграден в контактния ключ
Старт-Стоп система на двигателя за икономия на гориво
Борд компютър с отчитане на среден разход, средна скорост и дистанция до следващо
зареждане
Електроусилвател на волана
Регулиране на волана по височина и дълбочина












Климатична система
Сензор за външна температура
Отопление на стъклото и чистачка на задната врата
Халогенни дневни светлини
Делима задна седалка
Извод за напрежение 12V
Електроуправляеми и отопляеми странични огледала
Предни и задни електроуправляеми стъкла
Регулируеми по височина предпазни колани за водача и пътника до водача
Вътрешно огледало с нощен режим с механично управление









ИНТЕРИОР
Текстилна тапицерия на седалките
Интегриран джоб на гърба на пътническата седалка
Полиуретанов волан
Предни и задни подглавници
Сенници за водача и пътника до водача
Поставки за чаши на централната конзола и в страничните врати
Кора на багажника








ЕКСТЕРИОР
Брони в цвета на купето
Капаци на огледалата в черен цвят
Външни хромирани дръжки на вратите
Заден спойлер
16" стоманени джанти с гуми 215/60/R16
FIX & GO: Комплект за ремонт на спукана гума








АУДИО И КОМУНИКАЦИИ
Радио с Bluetooth®
4 тонколони
3,5-инчов монохромен TFT дисплей
Функция DAB (Digital Audio Broadcast)
Медиа хъб с един USB порт
Управление от волана на функциите на радиото, Cruise Control и Bluetooth®








НИВО НА ОБОРУДВАНЕ CONNECT (Всичко за ниво на оборудване CULT+)
ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Заден сензор за паркиране
Регулиране на седалката на водача по височина
Сензор за дъжд
Сензор за светлина за автоматично включване на фаровете и осветлението на таблото
Предни фарове за мъгла с допълнителни светлини за осветяване кривата на завоя
LED DRL (Daytime Running Light): LED Дневни светлини








ИНТЕРИОР
Кожен волан с Technoleather
Преден подлакътник – регулируем и отваряем
ЕКСТЕРИОР
Огледала в цвета на купето
Тонирани задни стъкла
16" алуминиеви джанти с гуми 215/60/R16









АУДИО И КОМУНИКАЦИИ
Uconnect™ със 7-инчов HD LIVE дисплей с Apple CarPlay® и Android Auto™
Медиа хъб с 2 USB порта
Uconnect™ услуги за достъп чрез мобилен телефон
GPS Антена
Управление на аудиосистемата от волана
Apple CarPlay & Android Auto свързване на мобилни телефони
6 тонколони

ГАРАНЦИИ
3 години гаранция или 150 000 км. Гаранцията представлява комбинация от години или пробег
километри и важи, докато едно от двете условия настъпи първо.

1.3 New FireFly Turbo 150 к.с. DCT
ДВИГАТЕЛ
Брой цилиндри
Диаметър х ход на буталото
Работен обем
Максимална мощност при об./мин
Максимален въртящ момент при об./мин
Екологична норма
Впръскване

мм
куб.см
кВт (к.с.)
Нм

Гориво
ТРАНСМИСИЯ
Задвижване
Скоростна кутия
УПРАВЛЕНИЕ

бензин
предно
6-степенна автоматична с двоен съединител

Тип
Диаметър на завой
СПИРАЧКИ
Предни
Задни
ОКАЧВАНЕ
Предно
Задно
ВЪНШНИ РАЗМЕРИ
Брой врати
Брой места
Междуосие
Дължина (Cult / Cross / Sport)
Височина без релси на покрива/ с релси на покрива/ Sport
Широчина с/без огледала
Предна/задна следа
Обем на багажника (без резервна гума)
ТЕГЛА
Тегло
Максимален капацитет на теглене без спирачка/със спирачка
Вместимост на резервоара за гориво
ДИНАМИКА
Максимална скорост
Ускорение 0-100 км/ч
РАЗХОД НА ГОРИВО (WLTP)
Смесен цикъл
CO2 емисии при смесен цикъл

м

кормилна рейка и пиньон с електроусилвател
Dualdrive™
11,05
вентилирани дискове
дискове
независимо тип McPherson
независимо тип McPherson

мм
мм
мм
мм
мм
куб.дм

5
5
2570
4265/4269/4264
1596/1603/1580
1797/2025
1545/1545
350

кг
кг
л

1320
600/1200
48

км/ч
сек.

200
9,1

л/100 км
(г/км)

6,9-6,4
158-145

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
1XH
Пакет MAGIC EYE
Камера за заден ход
Асистент за паркиране напред
6R7

4-цилиндров редови
70 x 86,5
1332
110 (150) 5500
270/1850
Euro 6D-Final
директно впръскване

Пакет ЗИМА
Отопляемо челно стъкло в зоната на чистачките
Отопляеми предни седалки

ЕКСТЕРИОР
Боя пастел - цвят червен ROSSO PASSIONE

ЦЕНА НА АВТОМОБИЛА С ОПИСАНОТО ОБОРУДВАНЕ:

ИНТЕРИОР
Черен салон

52 940 ЛВ С ДДС

ПРОМО ЛИЗИНГОВА В-КА ПРИ 14,3% АВАНС ЗА 60М И 33,8% ОСТАТ. СТОЙНОСТ: 509 ЛВ С ДДС*
* Средна стойност на месечната вноска. Сума за получаване на автомобила с включена авансова вноска, такса
одобрение, ¼ вноска каско, регистрация КАТ и Гражданска отговорност: 9 500.00 лв. (при пробег за периода до
75 000 км). Възможни са и други лизингови конфигурации с намаляване и/или увеличаване на авансовата
вноска и срока, както и с по-ниска остатъчна стойност.
Можем да изкупим настоящата ви кола на пазарна цена и това да покрие изцяло или частично авансовата
вноска за вашия нов FIAT 500X.

Офертата е валидна за бизнес клиенти и поръчани автомобили до 31/07/2022 или до изчерпване на количествата.
Посочените цени са в лева с включен ДДС и са определени в условията на Валутен борд при фиксиран курс 1.95583 лева за 1
евро. При промяна на условията на Валутен борд, Витоша Ауто си запазва правото да коригира цените в съответствие с
евентуалните изменения на обменния курс.

Гр. София
26/06/2022

С уважение,

