
Yüksek teknolojili Uconnect™ radyo,                 
Apple CarPlay desteği ile telefonunuz                  

Fiat 500’le çok daha uyumlu. 

Kendinize en uygun ortam sıcaklığını       
otomatik havalandırmayla ayarlayın!

YENİ

Fiat’ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri 
web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi 
bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını alabilirsiniz. Ayrıca deneme sürüşü 
ve servis bakım-onarım işlemleri için randevu alabilir, aradığınız donanıma 
sahip modellerimizi hangi bayimizde bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

www.fiat.com.tr 
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NICE
yıl dönümlerine!

Efsanevi model Fiat 500,

bu yıl 60. yaşını kutluyor.

Bu kutlama için, İtalyan tasarımının 

tarzını tam anlamıyla yansıtan göz 

kamaştırıcı özel bir seri hazırlamaktan

daha iyi bir yol olabilir mi?

YENİ 500 ANNIVERSARIO İLE TANIŞIN:

Hep birlikte, yollarda geçen

unutulmaz yıllara saygımızı

sunuyoruz.



Tarzıyla kendini hemen belli eden muhteşem İtalyan ikonunun yıl dönümü için 

tasarlanan özel seri Fiat 500 Anniversario ile 60’lı yıllar geri geliyor! 60’ların klasik 

renklerinden esinlenen Riviera Yeşili ve Sicilya Turuncusu seçenekleriyle cazibesini 

yollara yansıtıyor. İşte karşınızda krom kaput çıtası, krom kaplı ayna kapakları,        

16’’ alaşımlı jant, nostaljik tasarımı ve mükemmel çizgileri, şık nostaljik                   

Fiat logosu ve zamana meydan okuyan stiliyle yeni Fiat 500 Anniversario!

EFSANEVI ÇIZGILER 
zamansız    
        stil

Ürün Türkiye pazarında farklılık gösterebilir.



GÖSTERILMEYE
DEGER

IÇ GÜZELLIK

turuncu ya da yeşil kenar detaylarıyla bezenmiş 

ve koltuklara efsanevi Fiat 500 logosu işlenmiş.         

Tabii ki seyahatlerinizi çok daha keyifli hale getirecek 

bilgi-eğlence sistemi gibi teknolojik yenilikler de esin 

kaynağı olan klasik çizgilerle uyum içinde.

Yeni Fiat 500 Anniversario’nun iç donanımındaki         

her detay, yenilikçi bir dokunuşla 60’lı yılların şık 

dokusunu yeniden yakalayacak şekilde tasarlandı.    

Ön panel dış kaplamadaki renklerle uyumlu, zemin 

paspaslarda özel Anniversario logosuyla Fiat 500 

tarzını göstermeye hazır. Yeni kumaş koltuklar da 



Özel Anniversario logolu
zemin paspasları 



BENZİNLİ

  1.2 69 HP

EMİSYON SEVİYESİ

  EURO 6

ŞANZIMAN

  DUALOGIC OTOMOTİK ŞANZIMAN 

YAKIT TÜKETİMİ

  ORTALAMA 4,8 LT/100 KM

C02 EMİSYONU

  ORTALAMA 111 G/KM

 

MOTOR

mükemmel
   motor 

60 YILDIR 
ÇALISAN 

Evet, yeni Fiat 500 Anniversario 60’lı yıllardan 

esinleniyor ancak yepyeni motoruyla daha 

çok mesafe alacak!



Yeni Fiat 500 Anniversario’nun iç tasarımı, 

klasik şıklığı teknolojiyle buluşturuyor! 

Her zaman bağlı olmanızı sağlayan,                

en son Uconnect™ bilgi-eğlence sistemiyle 

dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Uconnect™ 

sistemi, otomobilde iPhone kullanmanın  

en akıllı ve güvenli yolu olan Apple CarPlay 

ile entegre çalışıyor. 

Anniversario güvenlik ve eğlenceyle 

günümüzün tamamen yeni sürüş 

deneyimini gözler önüne seriyor! 

Gideceğiniz yeri seçin ve yeni dokunmatik 

ekranın keyfini çıkarın.DÜNYANIN

Italya’dan Uconnect 7” HD
Uconnect 7” sisteminde, kapsitif tekonolojili Uconnect özellikli

7” yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran bulunuyor. 

Apple CarPlay, özelliğinin keyfini çıkarmak için
  iPhone aracınızın uygun USB yuvasına bağlayın.* 

* Apple CarPlay, Apple Inc. firmasını tescilli markasıdır. Apple CarPlay logosunun kullanımı, aracını kullanıcı arayüzünün, Apple performans standartlarını karşıladığı anlamına gelmektedir. Apple bu aracın kullanımından ya da emniyet standartlarına ve düzenleyici standartlara uygunluğundan 
sorumlu değildir. Lütfen bu ürünün kullanımının, iPhone, iPod, veya iPad gibi ürünlerle kullanımının, kablosuz bağlantı performansını etkileyebileceğine dikkat ediniz.

HER KÖSESINE



BU TARZA

OLACAKSINIZ.
Hiçbir otomobil Fiat 500 Anniversario’ya 

benzemez! Tarzını daha da ortaya 

çıkarmak için sunulan seçeneklerle 

aracınızı çok daha özel kılabilirsiniz. 

Tüm ekstra unsurlar, her türlü sürüş 

koşulunda, daha fazla işlevsellik, teknoloji 

ve stil katmak için tasarlandı. Detaylarda 

saklı bu mükemmel dokunuşlar sayesinde 

ona aşık olacaksınız!

GÖVDE RENKLERİ

İÇ DÖŞEME

5CA BULUT BEYAZI 5CB RİVİERA  YEŞİLİ 5CK SİCİLYA TURUNCUSU5DL ANTRASİT GRİ

Şimdi Fiat 500 Anniversario modelinizi, en beğendiğiniz 

rengi seçerek çok daha şık ve etkileyici bir hale 

dönüştürebilirsiniz: Üstelik bu renkler, tüm gövde 

tiplerinde mevcuttur.

JANT

TASARIM&STİL

•   Şık krom parçalar

•   Klasik Fiat logoları (ön kaput, bagaj kapağı, direksiyon)

•   Bagaj kapağı üzerinde yer alan Anniversario logosu

•   Krom ayna kaplamaları

•   16’’ klasik alaşımlı jant  

•   Multimedya kumanda düğmeli deri direksiyon (8 düğmeli) 

•    Anniversario logolu özel zemin paspasları

•    Yeni özel iç döşeme kumaşı

KONFOR VE FONKSİYONELLİK

•   Hatchback versiyonlar için sabit cam tavan

•   Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu

•    Yüksekliği ayarlanabilir kafalıklarıyla 50/50 katlanır arka koltuk 

•   Polen filtreli otomatik klima

•    Otomatik vites

TEMEL STANDART EKİPMANLAR

GÜVENLİK

•   7 hava yastığı

•   LED teknolojili gündüz sürüş farları 

•   ESC + ASR/MSR, HBA ve yokuş kalkış desteği 

•   Hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici

•   ISOFIX (Arka koltukta çocuk koltuğu kancaları)

•   Sis lambaları

•   Arka park sensörü

KONFOR VE FONKSİYONELLİK

•   Elektrikli açılır tavan

OPSİYONEL EKİPMANLAR

SES SİSTEMİ

•  Uconnect™ 7’’ HD bilgi-eğlence sistemi

YEŞİL FİTİLLİ YENİ KUMAŞ 
KOLTUKLAR. FİLDİŞİ RENKLİ 

SUNİ DERİ ÜST KISIM VE 
KAFALIK BÖLÜMÜ. YEŞİL 

RENKTE DİKİŞLİ 500 LOGOSU.

TURUNCU FİTİLLİ YENİ KUMAŞ 
KOLTUKLAR. FİLDİŞİ RENKLİ 

SUNİ DERİ ÜST KISIM VE 
KAFALIK BÖLÜMÜ. TURUNCU 

RENKTE DİKİŞLİ 500 LOGOSU.

16” VINTAGE 
ALAŞIMLI JANT

ASIK


