Katowice: 32 202 70 03
Bytom: 32 280 65 65

Cena: 67 600 PLN

Fiat 500

Cena katalogowa: 71 400 PLN

1.0 70 KM DOLCEVITA HYBRID

Parametry techniczne
Model pojazdu

500

Rok produkcji

2022

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów
Typ nadwozia

Manualna
Hatchback

Opis samochodu
Dwa zagłówki tylne z regulacją wysokości
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki powietrzne kurtynowe
Poduszki powietrzne przednie boczne
Pośredni system monitorowania ciśnienia powietrza w oponach (TPMS)
System ESC (Electronic Stability Control)
Dach szklany panoramiczny stały z roletą przeciwsłoneczną
Fotel kierowcy z regulacją wysokości siedziska
Kierownica z regulacją wysokości
Kieszeń na oparciu fotela pasażera
Klimatyzacja manualna z ﬁltrem przeciwpyłkowym
Ogranicznik prędkości

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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Przednie szyby elektryczne
Sterowanie centralnym zamkiem za pomocą pilota w kluczyku
System Start&Stop Szyby atermiczne
Tempomat Wspomaganie elektryczne kierownicy Dual Drive
Chromowania zewnętrzne
Lusterka boczne lakierowane
Dwa głośniki z tyłu
Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
Gniazdko zasilające 12V na tunelu środkowym
Kierownica soft-touch ze sterowaniem systemem multimedialnym Uconnect
System multimedialny Uconnect™ z 7” ekranem dotykowym, Bluetooth®, DAB i USB
Felgi aluminiowe 15”, 14-ramienne
Tylna kanapa z oparciem dzielonym w stosunku 50/50
Pakiet Komfortowy (klimatyzacja automatyczna jednostrefowa, lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane)
Zestaw naprawczy Fix&Go
Lakier metalizowany Zielony DEW

Wyposażenie

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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