


* X-TÁ PODOBA KRÁSY 

Síla krásy: 500X je crossover, který kombinuje nezaměnitelný 
styl a funkčnost a díky své jedinečnosti je připraven ovládnout 
všechny silnice. Jeho dvě duše, městská a offroadová, 
splňují požadavky všech, neboť obě nabízí potěšení za 
volantem, špičkové technologie a prvotřídní bezpečnost.  
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500X vyjadřuje stejný postoj k životu, 
hodnoty a osobnost jako ikonický 
model 500 z padesátých let, který se 
proslavil po celém světě.  
V 500X je svůdnost italského designu 
navíc doplněna o robustnost, komfort, 
špičkové výkonové parametry a neustálé 
spojení se světem.
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KVALITA NA SVĚTOVÉ ÚROVNI
Výjimečnost pochází vždy z něčeho výjimečného. Model 500X je vyráběn v modernizované továrně SATA v Melfi  (Potenza), v jednom 
z nejefektivnějších výrobních závodů na světě a první italské továrně, jež získala stříbrnou medaili v hodnocení World Class Manufacturing 
za dodržování mezinárodních metod při organizaci výroby. Továrna v Melfi  představuje organizační model inspirovaný principy zeštíhlené 
výroby, který redukuje složitost výrobního řetězce, zjednodušuje montážní operace a přivádí k životu nejnovější zázrak z rodiny 500. 
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Tyto dva stupně výbavy demonstrují dobrodružnou a velkorysou 
povahu modelu 500X. Představují dokonalé řešení pro ty, jež hledají 
silný a osobitý vůz nejen se vzhledem skutečného crossoveru, ale také 
s off roadovými schopnostmi, které vám umožní zažít dobrodružství.
Verze 500X Cross a Cross Plus jsou k dispozici s pohonem 4x2 
v kombinaci se systémem kontroly trakce Traction+ nebo s pohonem 
4x4. Vyznačují se nárazníky s off roadovým vzhledem a ochrannými 
částmi, specifi ckým designem kol, detaily exteriéru s matně 
chromovaným zpracováním a střešními ližinami.

ŠARM 
a ODVAHA

500X CROSS • CROSS PLUS
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Musíte mít talent, abyste vynikli 
v městském provozu ve velkém stylu. 
A pro verze s metropolitní povahou 
je to hračka díky nárazníkům v barvě 
karoserie a chromovaným detailům, 
které zdůrazňují celkovou kvalitu vozu.

ÚROVEŇ a 
OSOBITOST

500X POP • PLUS • LOUNGE
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500X jako první model ve svém segmentu 
přichází s 9stupňovou automatickou 
převodovkou. Díky dvaceti různým mapám 
řazení umožňuje ve srovnání s tradiční 
automatickou převodovkou optimalizovat 
komfort i spotřebu paliva. Jde o zcela 
exkluzivní prvek ve světě 
kompaktních crossoverů.

PŘEVODOVKY

12 13



Devítistupňová automatická převodovka je k dispozici 
v kombinaci se zážehovým motorem 1.4 MultiAir 
o výkonu 170 k a se vznětovým motorem 2.0 MultiJet II o výkonu 
140 k, oba s pohonem 4x4. Tato kombinace přináší hladký přenos 
točivého momentu a výjimečný výkon spolu s jízdním komfortem, 
exkluzivitou a bezpečností pohonu všech kol.  
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TREME

Fiat 500X se chová jako crossover vyšší třídy, 
a to především díky skvělé ovladatelnosti a stabilitě, 
dokonalému pocitu za volantem a schopnostem, 
které přináší zadní nezávislé zavěšení kol MacPherson.
Navíc díky trojici různých typů pohonu - 4x2, 4x2 s funkcí 
Traction+ a 4x4 - nabízí nejširší nabídku v segmentu.

POHONY
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4x4
Zvláštním rysem pohonu 4x4 u modelu  500X je 
odpojitelný pohon zadní nápravy, který snižuje ztráty 
v převodech v situacích, kdy není pohon všech kol 
potřebný. Systém zajišťuje přenos točivého momentu 
na nápravy zcela samočinně bez zásahu řidiče.

4x2 TRACTION+ 
Traction+ kombinovaný s konfi gurací pohonu 4x2 u verzí 
Cross a Cross Plus je elektronický systém kontroly trakce, 
který působením na brzdy hnacích kol rozděluje točivý 
moment na kola v závislosti na jejich trakci. Díky tomu 
umožňuje jízdu i na povrchu s nízkou přilnavostí.

Volič jízdního režimu Drive Mood Selector dovoluje řidiči 
prostřednictvím ovladače na středovém tunelu zvolit jedno 
ze tří dostupných nastavení, která optimalizují jízdní dynamiku 
a celkové chování vozu. Systém je nabízen v rámci standardní 
výbavy u verzí Plus, Lounge, Cross a Cross Plus.

Auto

All-weather Sport

Auto

TractionSport

500X 
CROSS, CROSS PLUS

500X 
PLUS, LOUNGE
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30,1°

22,3°

21,3°

Pohon 4x4 modelu 500X neklade vašim touhám 
po dobrobdružství žádné meze. Dokonalého spojence nachází 
ve verzích Cross a Cross Plus, a to díky větší světlé výšce než 
je u verzí s pohonem 4x2, designu nárazníku, který zlepšuje 
nájezdový úhel a úhel sjezdu, i ochranným částem podvozku. 
Protože to vše se v terénu počítá.
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CITING
Široká řada výkonných motorů modelu 500X dokáže rozpoutat skutečné emoce: zážehové 1.6 E-torq 110 k, 1.4 Turbo MultiAir II 
140 k a vrcholný 1.4 Turbo MultiAir II 170 k s pohonem 4x4 a 9stupňovou automatickou převodovkou a vznětové 1.3 MultiJet II 
95 k, 1.6 MultiJet II 120 k a 2.0 MultiJet II 140 k s pohonem 4x4 a 9stupňovou automatickou převodovkou. Všechny motorizace 
splňují emisní normu Euro 6 a ve standardu jsou vybavené systémem Start&Stop (s výjimkou motoru 1.6 E-torq, kde je volitelně). 
Jejich charakteristickou vlastností je vynikající výkon, avšak při současně nízké spotřebě paliva a nízkých emisích CO2.

MOTORY
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Zdvihový objem (cm3)

Maximální výkon 
kW (k) při ot./min 

Maximální točivý moment 
Nm při ot./min 

Převodovka
 

Pohon

Palivový systém 

Systém Start&Stop 

Spotřeba paliva  
v kombinovaném provozu 

(l/100 km)  

Emise CO2 
(g/km)

Emisní norma

1.6 E-Torq 110 k

1598

81 (110) při 5500

152 při 4500

5stupňová 
manuální

4x2

Benzin

Volitelně

6,4

147

Euro 6

1.4 MultiAir II 140 k

1368

103 (140) při 5000

230 při 1750

6stupňová 
manuální

4x2

Benzin

Ano

6,0

139

Euro 6

1.4 MultiAir II 170 k

1368

125 (170) při 5500

250 při 2500

9stupňová 
automatická

4x4

Benzin

Ano

6,8

157

Euro 6

1.3 MultiJet 95 k

1248

70 (95) při 3750

200 při 1500

5stupňová 
manuální

4x2

Diesel

Ano

4,1

109

Euro 6

1.6 MultiJet II 120 k

1598

88 (120) při 3750

320 při 1750

6stupňová 
manuální

4x2

Diesel

Ano

4,1

109

Euro 6

2.0 MultiJet 140 k 
MT

1956

103 (140) při 4000

350 při 1750

6stupňová 
manuální

4x4

Diesel

Ano

4,9

130

Euro 6

2.0 MultiJet II 140 k
AT

1956

103 (140) při 4000

350 při 1750

9stupňová 
automatická

4x4

Diesel

Ano

5,5

144

Euro 6

1.4 MultiAir 140 k DDCT  

1368

103 (140) při 5000

230 při 1750

6stupňová 
dvouspojková  

4x2

Benzin

Ano

5,9

136

Euro 6
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TRAORDINARY
S 500X si můžete vychutnat každou cestu 
s naprostým klidem, především díky bohaté 
bezpečnostní výbavě, která zahrnuje 6 airbagů 
nebo elektronickou kontrolu stability ESP. 
Maximální ochrana a minimální stres pro 
mimořádný zážitek z jízdy.

BEZPEČNOST
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VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍM NÁRAZEM  

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ PARKOVACÍ BRZDA  

MONITORING MRTVÉHO ÚHLU  

   SLEDOVÁNÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

   ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA

   ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY

Monitoring mrtvého úhlu

Sledování jízdních pruhů
Varuje řidiče při neúmyslném opuštění jízdního 
pruhu (bez použití ukazatele směru). Vizuální 
varování na přístrojovém panelu je doprovázeno 
větším odporem řízení při změně směru.

Monitoruje přítomnost vozidel v mrtvých 
úhlech a varuje řidiče pomocí světelných ikon 
na vnějších zpětných zrcátcích. Zahrnuje také 
funkci, která řidiče během couvání varuje před 
vozidly přibližujícími se ze strany. 

Varování před čelním nárazem
Systém varuje řidiče v případě, že radar 
a videosenzory odhalí příliš velký rozdíl 
v rychlostech mezi 500X a vozidlem jedoucím 
před ním. Pokud řidič nereaguje, systém zahájí 
automatické brzdění, aby kolizi zabránil, nebo 
alespoň zmírnil její následky.
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TROVERTED
Surfování po síti je v 500X stejně snadné jako jeho pohyb 
na silnici. 500X je přátelský a otevřený celému světu. 
Umožňuje nepřetržité připojení k nejdůležitějším 
sociálním sítím prostřednictvím řady služeb systému 
UConnect™ Live*.

* V nabídce později

INFOTELEMATIKA
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UConnect™ Radio je vstupní branou do celého světa UConnect™: 
jednoduchý, ale komplexní audio systém s RDS tunerem a 
přehrávačem médií se vstupy USB a AUX.

UConnect™ Radio 5’’ DAB má navíc velkou 5palcovou 
dotykovou obrazovku a digitální rádio DAB (Digital Audio 
Broadcasting), ovladače na volantu a funkce Bluetooth® Hands-
Free, Bluetooth® Audio streaming a eco:Drive.
UConnect™ Radio 5” DAB je rovněž k dispozici s navigací 
(volitelně).

UConnect™ Radio 6,5’’ Nav DAB představuje vrchol v nabídce 
infotelematických zařízení. Nabízí velkou 6,5palcovou dotykovou 
obrazovku s vysokým rozlišením a navigaci 3D.

Na palubě modelu 500X je snadné popustit uzdu svým 
emocím a užít si poslech špičkového audio systému Beats 
Audio naplno. Díky devíti reproduktorům a zesilovači 
s výkonem přes 500 watt je zvuk velmi realistický, čistý 
a s vysokou věrností reprodukce akustického signálu 
(high-fi delity Hi-Fi).

UConnect™ Radio UConnect™ Radio 5’’ 
UConnect™ Radio Nav 5’’

UConnect™ Radio Nav 6.5”
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TRA

500X zahrnuje cestující mnoha jedinečnými detaily. Velká pozornost byla věnována ale i řidiči. 
Přístrojový panel ho vítá jemným povrchem, kvalitním zpracováním a dokonalými barevnými kombinacemi. Sedadla jsou navržena tak, 
aby poskytovala optimální komfort. Jsou široká, příjemná a jejich boky zdobí povrchová úprava z vytříbených materiálů prêt-à-porter.

KOMFORT
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Interno in pelle traforata color tabacco, con inserti tecnici color grigio ardesia, optional. Interno in pelle nera traforata con inserti rossi, optional.Verze Lounge s interiérem čalouněným perforovanou kůží v odstínu Tobacco. Verze Cross Plus s interiérem čalouněným černou perforovanou kůží.
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500X PLUS
Interiér čalouněný 
strukturovanou černo-
šedou textilií a červenou 
technickou tkaninou.

500X POP - PLUS  
Interiér čalouněný 
strukturovanou černou 
textilií a šedou technickou 
tkaninou.

Velká prosklená střecha s elektrickým otevíráním.

500X CROSS - CROSS 
PLUS 
Strukturovaná šedá 
textilie s trojrozměrným 
pleteným vzorem a černá 
eko kůže.

500X LOUNGE 
Šedá textilie 
s gravírovaným vzorem 
prêt-à-porter a tmavě 
hnědá eko kůže.

500X LOUNGE 
Šedá textilie 
s gravírovaným vzorem 
prêt-à-porter a béžové 
vložky z eko kůže.

V kombinaci s koženým 
čalouněním lze přední 
sedadla volitelně vybavit 
elektrickým nastavením 
v osmi směrech. 



PRESSIVE
Komunikativní a originální 500X miluje, když může vyjádřit svoji 
osobnost. Jeho nezaměnitelný styl podporuje 12 různých barev 
karoserie: 4 pastelové, 5 metalických, jeden matný metalický 
odstín a 2 třívrstvé laky. 

BARVY
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MATNÉ METALICKÉ TŘÍVRSTVÉ

PASTELOVÉ

METALICKÉ

BARVY KAROSERIE ČELNÍ PLOCHA PŘÍSTROJOVÉHO 
PANELU 

PŘÍSTROJOVÝ 
PANEL ODPOVÍDAJÍCÍ 

BARVĚ KAROSERIE 
• standard u

POP  
PLUS  

LOUNGE

TEXTUROVANÝ 
PŘÍSTROJOVÝ 

PANEL S MATNĚ 
ŠEDÝM ZPRACOVÁNÍM

• standard u 
CROSS  

CROSS PLUS

824
ŽLUTÁ AMALFI 

831
ČERVENÁ AMORE 

400
BRONZOVÁ MAGNETIC 

296
BÍLÁ GELATO 

601 
ČERNÁ CINEMA 

331 
ŠEDÁ ARTE 

895 
ČERVENÁ PASSIONE 

348
ŠEDÁ ARGENTO 

679
ŠEDÁ MODA 

399
BRONZOVÁ MAGNETIC 

330
ZELENÁ TOSCANA 

888
MODRÁ VENEZIA 
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500X
POP

Vložky na středovém 
tunelu a na obložení 
dveří se vzhledem 

karbonu

Strukturovaná černá textilie 
a šedá technická tkanina

500X
PLUS

Vložky na středovém 
tunelu a na obložení 
dveří se vzhledem 

karbonu

Strukturovaná černo-šedá textilie 
a červená technická tkanina

500X
PLUS

Vložky na středovém 
tunelu a na obložení 
dveří se vzhledem 

karbonu

Strukturovaná černá textilie 
a šedá technická tkanina

500X
LOUNGE

Vložky na středovém 
tunelu a na obložení dveří 

se vzhledem leštěného 
hliníku

Šedá textilie s gravírovaným 
vzorem prêt-à-porter a béžová 

eko kůže

500X
CROSS

CROSS PLUS

500X
PLUS/LOUNGE

CROSS/CROSS PLUS
(volitelně)

500X
PLUS/LOUNGE

CROSS/CROSS PLUS
(volitelně)

500X
LOUNGE

Vložky na středovém 
tunelu a na obložení dveří 

se vzhledem leštěného 
hliníku

Vložky na středovém 
tunelu a na obložení dveří 

se vzhledem leštěného 
hliníku

Vložky na středovém 
tunelu a na obložení dveří 

se vzhledem leštěného 
hliníku

Vložky na středovém 
tunelu a na obložení dveří 

se vzhledem leštěného 
hliníku

Strukturovaná šedá textilie 
s třírozměrným pleteným 
vzorem a černá eko kůže

Perforovaná černá kůže 
a červená technická tkanina

Perforovaná kůže v odstínu 
Tobacco a technická tkanina 

v šedém odstínu Ardesia

Šedá textilie s gravírovaným 
vzorem prêt-à-porter a tmavě 

hnědá eko kůže
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TEXTILNÍ INTERIÉR KOŽENÝ INTERIÉR (VOLITELNĚ)

Stupeň výbavy Pop Plus Lounge Cross Cross Plus Plus opt 211 Lounge opt 211 Cross opt 211 Cross Plus opt 211

Čelní plocha přístrojového panelu v barvě karoserie v barvě karoserie v barvě karoserie v barvě karoserie v barvě karoserie texturovaná v matně 
šedém odstínu

texturovaná v matně 
šedém odstínu v barvě karoserie v barvě karoserie v barvě karoserie v barvě karoserie texturovaná v matně 

šedém odstínu
texturovaná v matně 

šedém odstínu
texturovaná v matně 

šedém odstínu
texturovaná v matně 

šedém odstínu

Vložky na středovém tunelu 
a obložení dveří vzhled karbonu vzhled karbonu vzhled karbonu vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku
vzhled leštěného 

hliníku

Sedadla

strukturovaná
černá textilie

a šedá 
technická tkanina

(107)

strukturovaná
černá textilie

a šedá
technická tkanina 

(107)

strukturovaná 
černo-šedá textilie a 
červená technická 

tkanina 
(110)

šedá textilie s 
gravírovaným vzorem 
prêt-à-porter a tmavě 

hnědá eko kůže 
(377)

šedá textilie s 
gravírovaným vzorem 

prêt-à-porter a 
béžová eko kůže 

(374)

strukturovaná šedá 
textilie s třírozměrným 

pleteným vzorem a 
černá eko kůže

(030)

strukturovaná šedá 
textilie s třírozměrným 

pleteným vzorem a 
černá eko kůže

(032)

perforovaná 
černá kůže
a červená

technická tkanina
(402)

perforovaná kůže v 
odstínu Tobacco a 
technická tkanina v 

šedém odstínu Ardesia 
(410)

perforovaná
černá kůže
a červená 

technická tkanina
(408)

perforovaná kůže v 
odstínu Tobacco a 
technická tkanina v 

šedém odstínu Ardesia 
(461)

perforovaná 
černá kůže
a červená 

technická tkanina
(540)

perforovaná kůže v 
odstínu Tobacco a 
technická tkanina v 

šedém odstínu Ardesia 
(554)

perforovaná 
černá kůže 
a červená

technická tkanina
(686)

perforovaná kůže v 
odstínu Tobacco sa 
technická tkanina v 

šedém odstínu Ardesia 
(551)

Barva karoserie

Pastelová

Červená C C C C C C C C C C C C C C C

Nestandardní pastelová (5CF)

296 Bílá Gelato C C C C C C C C C C C C C C C

601 Černá Cinema C C C C C C C C C C C C C C C

331 Šedá Arte C C C C C C C C C C C C C C

Metalická (210)

679 Šedá Moda C C C C C C C C C C C C C C C

348 Šedá Argento C C C C C C C C C C C C C C C

399 Bronzová Magnetic C C C C C C C C C

888 Modrá Venezia C C C C C C C C C

330 Zelená Toscana C C C C C C C C C

Třívrstvá (270)

831 Červená Amore C C C C C C C C C C C C C C

Třívrstvá (802)

824 Žlutá Amalfi C C C C C C C C

Matná metalická (4H5)

400 Bronzová Magnetic C C C C C C C C C

BARVY KAROSERIE A KOMBINACE ČALOUNĚNÍ INTERIÉRU
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500X 
CROSS

500X 
CROSS PLUS

17” šedá leštěná 
matná litá kola 

s diamantovou úpravou 

18” dvoutónová matně 
šedá litá kola 

s diamantovou 
úpravou

500X 
LOUNGE

18” leskle šedá litá kola

500X 
PLUS

17” matně šedá litá kola

500X 
POP

16” vysoce lesklé šedé 
kryty kol

18” dvoutónová matně 
šedá litá kola 

s diamantovou 
úpravou

4AY

18” leštěná matná litá
kola s diamantovou

úpravou
5A6

18” leštěná matná litá 
kola s diamantovou 

úpravou
5A6

17” černá litá kola 
s diamantovou 

povrchovou úpravou
68P

18” leskle šedá litá 
kola
439

16” lesklá leštěná litá 
kola
421
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CLUSIVE

Díky rozmanitosti a pestrosti jsme jedineční. A 500X nám v tom pomáhá. 
Můžeme být sami sebou a mít radost každý den díky mnoha exkluzivním 
prvkům příslušenství a personalizace od značky Mopar®. S 500X můžeme 
snadno naplňovat své vášně bez jakýchkoliv omezení.

MOPAR®
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Personalizace
Pro větší výběr barevných kombinací je k dispozici pět Xtra paketů (Červený, Bílý, Černý, Bronzový, Béžový) zahrnujících kryty 
zrcátek, lišty na dveřích a polepy střechy a kapoty, které dokonale ladí s litými koly. Pro ty, jež dávají přednost chromovaným 
doplňkům, je připraven Xtra paket Chrom.

Nosiče
500X nabízí širokou řadu atraktivních a funkčních systémů pro převoz sportovního vybavení, například jízdních kol, surfových 
prken, lyží a snowboardů, jako i řadu příslušenství navrženou pro co nejefektivnější využití zavazadlového prostoru: ochranné 
prvky, sítě a organizéry. Pro větší komfort nabízí 500X také dva pakety určené pro volný čas. Xtra paket Léto a Zima kombinuje 
nosič jízdních kol a lyží s ochranou zavazadlového prostoru.

Litá kola
Pro upravení vozu do zcela jedinečné podoby připravila značka Mopar® řadu 18palcových litých kol s pěti povrchovými 
úpravami, které jsou určené výhradně pro model 500X.

Řada krytů klíčů, které 
učiní každou vaši cestu 
ještě osobitější.

LITÁ KOLA

XTRA PAKETY PRO VOLNÝ ČASXTRA PAKETY - BARVY

 Červený Xtra paket (kryty zrcátek, lišty a polepy)

 Bílý Xtra paket (kryty zrcátek, lišty a polepy)

 Bronzový Xtra paket (kryty zrcátek, lišty a polepy)

 Béžový Xtra paket (kryty zrcátek, lišty a polepy)

 Černý Xtra paket (kryty zrcátek a polepy)

ORGANIZÉR 
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Xtra paket Chrom 
(kryty zrcátek, okolí 
mlhových světel, 
proužek na kapotě, lišty)
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* V nabídce později

•  Manuální klimatizace
•   UConnect™ rádio MP3 

se 4 reproduktory
•   Ovládání rádia na 

volantu
•   Zásuvky USB/AUX-IN
•   Chlazená přihrádka v 

přístrojovém panelu 

PAKET PLUS

POP

•  Sledování jízdních 
pruhů

•  Monitoring mrtvého 
úhlu 

•  Varování před čelním 
nárazem 

• Zadní kamera

PAKET BEZPEČNOST

PLUS
LOUNGE 
CROSS
CROSS PLUS

•  Sledování jízdních 
pruhů

•  Monitoring mrtvého 
úhlu 

•  Varování před čelním 
nárazem 

•  Zadní kamera
•  Adaptivní tempomat
•  Automatické přepínání 

světel

PAKET BEZPEČNOST PLUS*

PLUS
LOUNGE 
CROSS
CROSS PLUS

•  Keyless Entry + Keyless 
Go

•  Elektricky nastavitelná 
bederní opěrka řidiče

• Přední loketní opěrka
•  Pevné polohovatelné 

dno zavazadlového 
prostoru

PAKET KOMFORT

PLUS
CROSS

•  Třetí hlavová
opěrka vzadu

•  Výškově nastavitelné 
sedadlo spolujezdce 

•  Koberečky vpředu a 
vzadu

PAKET KOMFORT
PLUS

PLUS
LOUNGE 
CROSS
CROSS PLUS

•  Senzory deště a 
stmívání 

•  Elektricky sklopná vnější 
zpětná zrcátka

•  Monochromatické 
vnitřní zpětné zrcátko

•  Automatické rozsvícení 
světlometů

PAKET VIDITELNOST

PLUS
LOUNGE 
CROSS
CROSS PLUS

•  Vyhřívaný volant
•  Vyhřívané čelní okno a 

prostor stěračů

PAKET ZIMA

PLUS
LOUNGE 
CROSS
CROSS PLUS

•  Vyhřívaný volant
• Vyhřívaná přední sedadla
•  Vyhřívané čelní okno a 

prostor stěračů

PAKET ZIMA PLUS

PLUS
LOUNGE 
CROSS
CROSS PLUS

•   Kožená sedadla
•  Třetí hlavová opěrka 

vzadu

PAKET KŮŽE

PLUS
LOUNGE 
CROSS
CROSS PLUS

500X je jedinečný sám o sobě. A ten váš musí být xtra jedinečný! 
Díky 11 volitelným paketům jsou vaše možnosti personalizace 
prakticky bez limitů. Pakety obsahují jedinečné prvky, které učiní váš 
vůz ještě exkluzivnějším. 

VOLITELNÉ PAKETY

•  Elektricky nastavitelná 
sedadla řidiče a 
spolujezdce v 8 
směrech  

•  Třetí hlavová opěrka 
vzadu  

•  Koberečky (vpředu, 
vzadu) 

PAKET POHODLÍ

LOUNGE 
CROSS PLUS

•  Přední loketní opěrka  
•  Automatická dvouzónová 

klimatizace s protipylovým filtrem  
•  Sedadlo řidiče s nastavitelnou 

bederní opěrkou ve 4 směrech  
•  Bezklíčový vstup a start (Keyless 

Entry & Go)  
•  UConnect rádio/navigace VP2 s 5” 

dotykovým displejem s Bluetooth, 
Handsfree a ovládaním na volantu  

• Kompas

PAKET BUSINESS

PLUS
CROSS
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

 1.6 E-Torq 110 k MT 1.4 MultiAir 140 k MT 1.4 MultiAir 140 k DDCT 1.4 MultiAir 170 k AT 1.3 MultiJet II 95 k MT 1.6 MultiJet 120 k MT 2.0 MultiJet 140 k MT 2.0 MultiJet 140 k AT

Zdvihový objem (cm3) 1598 1368 1368 1368 1248 1598 1956 1956

Maximální výkon: kW (k) při ot./min 82 (110) při 5500 se S&S /
81 (110) při 5500 bez S&S 103 (140) při 5000 103 (140) při 5000 125 (170) při 5500 70 (95) při 3750 88 (120) při 3750 103 (140) při 4000 103 (140) při 4000

Maximální točivý moment: Nm při ot./min 152 při 4500 230 při 1750 230 při 1750 250 při 2500 200 při 1500 320 při 1750 350 při 1750 350 při 1750

Převodovka 5stupňová manuální 6stupňová manuální 6stupňová dvouspojková 9stupňová automatická 5stupňová manuální 6stupňová manuální 6stupňová manuální 9stupňová automatická

Pohon 4x2 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 4x4

Palivo Benzin Benzin Benzin Benzin Diesel Diesel Diesel Diesel

Stystém Start&Stop Volitelně ano ano ano ano ano ano ano

Spotřeba paliva v kombinovaném provozu (l/100 km) 6,4 6,0 5,9 6,8 4,1 4,1 4,9 5,5

Emise CO2 (g/km) 139 se S&S / 147 bez S&S 139 136 157 109 109 130 144

Emisní norma Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

VNĚJŠÍ ROZMĚRY

Délka
(Pop - Plus - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm) 4248 / - 4248 / 4273 4248 / 4273 - / 4273 4248 / - 4248 / 4273 - / 4273 - / 4273

Šířka
(Pop - Plus - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm) 1796 / - 1796 / 1796 1796 / 1796 - / 1796 1796 / - 1796 / 1796 - / 1796 - / 1796

Výška
(Pop - Plus - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm) 1600 / - 1600 / 1608 1600 / 1608 - / 1620 1600 / - 1600 / 1608 - / 1620 - / 1620

Rozvor (mm) 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570

Zavazadlový prostor (l) 350 350 350 350 350 350 350 350

Palivová nádrž (l) 48 48 48 48 48 48 48 48

500X 1.6 E-Torq 110 k MT 1.4 MultiAir 140 k MT 1.4 MultiAir 140 k DDCT 1.4 MultiAir 170 k AT 1.3 MultiJet II 95 k MT 1.6 MultiJet 120 k MT 2.0 MultiJet 140 k MT 2.0 MultiJet 140 k AT

Pop C

Plus C C C C

Lounge C C C

Cross C C C C C

Cross Plus C C C C
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fi at.cz
500x.fi at500.com/cs-CZ

Údaje uvedené v tomto katalogu mají pouze informativní charakter. Výbava jednotlivých modelů a příslušné doplňky se mohou lišit na základě specifických požadavků trhu či právních norem. Fiat si vyhrazuje právo změn uvedených informací z technických nebo obchodních důvodů 

bez předchozího upozornění. Fiat Marketing 04.2.2344.28 - S - 02/2015 - Vytištěno v Itálii - Tipo Stampa (TO) - Na papíře neběleném chlorem.

ZÁRUKY A SERVIS
S každým vozem Fiat zakoupeným u autorizovaného prodejce je spojen kompletní servis a rozsáhlé záruky. Fiat poskytuje svým zákazníkům základní dvouletou 

záruku rozšířenou o 3 roky s  limitem do 100.000 km na mechanické výrobní vady, tříletou záruku na výrobní vady laku a osmiletou na prorezavění karoserie. 

Během základní dvouleté záruky není v rámci podmínek omezen počet najetých kilometrů a navíc je 24 hodin denně po celé Evropě k dispozici služba silniční 

asistence. 5 let záruky nelze uplatnit na lokální přestavby na alternativní pohon LPG.

Rozsah a podmínky záruky jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce vozidla, resp. v podmínkách produktu rozšířené záruky nebo silniční asistence. 


