
B
as

ım
 t

ar
ih

i: 
K

as
ım

 2
01

8 



STİL ÖN PLANDA.
Önümüzdeki sezon için 500 Collezione Sonbahar-Kış Koleksiyonu geliyor. 
Stil ve karakterin mükemmel karışımı, şehri en cazip yer haline getiriyor.
Yeni Fiat 500 Collezione Sonbahar-Kış Koleksiyonu ile sizlerle.

Her zaman
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SİZİ BENZERSİZ KILAR.
Moda geçer ama stil kalır. Gri-siyah renklerdeki cabrio ve hatchback 
modelleriyle 500 Collezione tam da bunu sağlıyor. Seriye özel çift renkli 
tasarımı, yeni Fiat 500 Collezione'nin en havalı taraflarını ön plana çıkarırken, 
seçkin bakır renkli hat, ikonik tasarımını vurgulamaya yardımcı oluyor. Bakır 
renkli gövdeyi saran şeritler yepyeni bir görünüm katıyor. Otomobilin arka 
kısmındaki Collezione logosu, bu stil şaheserine imza atıyor.
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SİZİ KUCAKLIYOR.
Yeni Fiat 500 Collezione ikonik dış tasarımıyla ve iç kısmını tamamen sıra 
dışı kılan ayrıntılara verilen önemle kendini gösteriyor. Onunla yolculuğun 
tadını çıkarmaya başlayın.
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Yeni Fiat 500 Collezione'nin dünyasına hoş geldiniz. Onunla, şıklık konforla 
buluşuyor... Seriye özel yeni koltuk kumaşları, Collezione logolu paspaslar 
ve anahtar kaplaması, gövde rengi torpidoyla beraber şıklığınıza eşlik ediyor.
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Keyfini sürebileceginiz
HAVALI YENİLİKLER.

Uconnect™ bilgi ve eğlence sistemi sayesinde Yeni Fiat 500 
Collezione'de teknoloji hiç olmadığı kadar havalı. Uconnect™ 
Sistemi, Uconnect™ 7" HD ile sunulan ve iPhone cihazınızı araç 
içinde kullanmanın akıllıca ve güvenli bir yolu olan Apple CarPlay* 
ile entegre edilebiliyor .

Apple CarPlay uygulamasını kullanmak için iPhone'unuzu aracınızdaki 
ilgili USB portuna bağlayın.*

11



Klas 
SİZİ UZAKLARA TAŞIR.

Önemli olan varış noktası değil, yolculuğun kendisidir. Yeni Fiat 500 
Collezione ile seyahat ettiğinizde sonuç unutulmaz olur. Sizin için 
uygun olan motoru seçin ve gerisini 500 modelinin benzersiz stiline 
bırakın.

MOTOR SEÇENEKLERİ

 • Yakıt tüketimi (Lt/100 km) 
 Şehir içi  : 6,0
  Şehir dışı  : 5,1
 Ortalama : 5,4

• CO2 emisyonları (g/km): 126

1.2 69 HP MTA 
Start&Stop (B*)
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İSTERSENİZ 500 Collezione dikkat çekiyor: Geniş renk seçenekleri ve opsiyonları 
hem hatchback hem de cabrio versiyonları benzersiz kılıyor. Sizin için 
mükemmel.

STANDART DONANIM

DIŞ TASARIM

• Krom kaput çizgisi

• Hatchback versiyon için sabit cam tavan

• Gri açılır tavan (cabrio versiyon için)

• Bagaj kapağında Collezione logosu

• Bakır kaplamalı 16" alaşımlı jantlar

• Bakır kaplama hat

• Sis farları

İÇ TASARIM

• 50/50 katlanır arka koltuk

• Dikey çizgili siyah özel koltuklar

• Koltuklarda 500 logosu

• Collezione logolu özel paspaslar

• 500 logolu kapı eşikleri

• Arka park sensörü

• Collezione logolu anahtar kaplaması

• Gövde rengi torpido

• Otomatik klima

• Otomatik şanzıman (Dualogic)

• UconnectTM 7" HD Multimedya Ekranı

• Apple Carplay Desteği

 

İSTEĞE BAĞLI DONANIM

KONFOR/FONKSİYONELLİK

• Sunroof (hatchback versiyon)

Çift renkli Brunello

JANTLAR

BAKIR RENKLİ
16" ALAŞIMLI JANTLAR

DİKEY ÇİZGİLİ SİYAH KUMAŞ KAPLAMALI ÖZEL 
KOLTUKLAR. İŞLEMELİ "500" LOGOSUYLA 
SİYAH VİNİL ÜST KISIM.

İÇ ÖZELLİKLER500 - 500C GÖVDE RENGİ

İŞLEMELİ "COLLEZIONE" 
LOGOLU ÖZEL PASPASLAR

PASPASLAR

*(B) göstergesi, (AB) 2017/1152-1153 direktifi uyarınca NEDC prosedürünü temel alan ölçüm/korelasyon metoduna göre CO2 salımı ve yakıt tüketimi değerini belirtir. Yürürlükteki düzenlemelere 
göre elde edilen CO2 salımı ve yakıt tüketimi değerleri, araç verilerinin karşılaştırılabilmesi için belirtilmiştir. Onaylanan CO2 salımı ve yakıt tüketimi değerleri, gerçek CO2 salımı ve yakıt tüketimi 
değerlerini yansıtmayabilir. Bu değerler sürüş stili, rota, hava ve yol koşulları ve aracın durumu, kullanımı ve ekipmanı gibi örneklenebilecek ancak bunlarla sınırlı kalmayan birçok faktöre bağlıdır. 
Belirtilen CO2 salımı ve yakıt tüketimi değerleri, araç modellerinin en yüksek ve en düşük tüketim değerlerini gösterir. Bu değerler, seçilen ekipmana ve/veya seçilen lastik boyutuna bağlı olacak 
şekilde yapılandırmaya göre değişebilir. Belirtilen CO2 salımı ve yakıt tüketimi değerleri tanımlayıcı değildir ve üretim döngüsündeki değişiklikler sonucunda değişebilir. Daha güncel değerler,        
FCA ağında seçilen resmi bayilerde mevcut olacaktır. Her durumda, müşteri tarafından satın alınan aracın resmi CO2 salımı ve yakıt tüketimi değerleri, araçla birlikte verilen belgelerde sunulacaktır. 
CO2 salımı ve yakıt tüketimi değerlerinin araçla ilgili vergilerin hesaplanması açısından önem taşıdığı durumlarda her bir ülkede yürürlükte olan yasalara referansta bulunulmalıdır.

Tofaş'ın değişiklik yapma hakklı saklıdır.


