Hoş Geldin
Dolcevita

1960’ların ruhu, yeni Fiat 500 Dolcevita ile tarzından ödün vermeden geri dönüyor.
Fiat 500 Dolcevita bizi tüm zamanların en ikonik yıllarının cazibe ve şıklığına geri götürüyor.

Tarz Eşittir
Dolce
Yaz günü, mavi gökyüzüne bir de
üstü açık Fiat 500 Dolcevita’dan bakın.
Fiat 500 Dolcevita’nın çizgi desenleri
1960’lardaki İtalya plajlarının rahat
ama soﬁstike dünyasını hatırlatıyor.
Aracın gövde çizgisi tasarımını ortaya
çıkarırken, özel Dolcevita rozeti de bu
yeni başyapıtın zamansız tasarımını
tamamlıyor.

Konforlu Hayat
Eşittir Dolce
Fiat 500’ün yepyeni özel serisi
benzersiz tarzıyla büyülüyor. Yeni
Fiat 500 Dolcevita’nın şıklığından
ilham almaya hazır mısınız?

Yeni koltuklarının stil ve konforundan Dolcevita logolu
paspaslarına ve ahşap paneline kadar: Hayat eşittir Dolce.

Teknolojinin
Dolce Hali

UCONNECTTM 7” HD
7” Uconnect Sistemi, kapasitif dokunmatik ekran teknolojisi ile donatılmış 7” boyutunda,
yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahiptir. Uconnect 7”
HD Sistemi Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumludur.

Yeni Fiat 500 Dolcevita ile
teknolojinin en çekici haliyle
buluşacaksınız. Çünkü
Dolcevita iPhone’unuzu araçta
kullanmanın daha akıllıca ve
güvenli yolu olan Apple
CarPlay* ve Android AutoTM** ile
uyumludur.

Apple CarPlay’den* yararlanmak için iPhone’unuzu
otomobilinizde belirtilen USB girişine bağlayınız.

*Apple CarPlay, Apple Inc şirketinin ticari markasıdır.
Apple CarPlay logosunun kullanımı, bir araç kullanıcı arayüzünün
Apple performans standartlarına uyduğu anlamına gelir.
Apple, bu aracın çalıştırılmasından veya güvenlik standartlarına ve
düzenleyici standartlara uyumundan sorumlu değildir. Bu ürünün iPhone, iPod veya
iPad ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini lütfen unutmayın
**Android Auto, Google Play ve Google Maps Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

Android Auto’yu** kullanmak için uyumlu
akıllı telefonunuzu otomobilinizdeki USB girişine bağlayınız.

Her Yolculuk
Dolce

Yeni Fiat 500 Dolcevita ile yapılan her yolculuk İtalya’nın 1960’lardaki
altın çağı kadar hatırlanmaya değer. Otomobil sürmek hiç bu kadar keyifli
olmamıştı.

Sizin İçin
Yaratıldı!
Onunla tanıştığınız anda unutulmaz bir
tatile çıkmak isteyeceksiniz. Yeni Fiat 500 Dolcevita’ya
binmeye hazırlanın.

MOTOR VE ŞANZIMAN
1.2 69 HP MTA
• Silindir hacmi: 1242 cm3
• Yakıt: Benzin
• Start&Stop
• Emisyon standardı: Euro 6
• Motor gücü: 69 HP
• Maksimum hız (km/s): 163
• Hızlanma (sn.): 0-100 km/h 12.9
• Yakıt tüketimi (L/100 km)
– şehir içi (maks./min): 5.9
– şehir dışı (maks./min): 5.0
– ortalama (maks./min): 5.4
• CO2 emisyon değeri (g/km) (maks./mi n): 119

16” beyaz, elmas kesim
alaşım jantlar

Fildişi rengi deri koltuklar (kırmızı
500 logolu ve kırmızı kenar çizgili,
ortası hasır detaylı özel kumaş)

STANDART DONANIM
Dış:

• Özel çizgili Dolcevita tente
• Bagaj kapağında “Dolcevita” logosu
• 16” beyaz, elmas kesim alaşım jantlar
• Sis lambaları
• Bulut Beyazı renk
• Kırmızı/beyaz/kırmızı gövde çizgisi
• Krom kaput çıtası
• Krom ayna kapakları
• 500 arması
• Karartılmış arka camlar
• Arka park sensörü
İç mekân:
• Yeni ahşap ön panel
• Fildişi rengi deri koltuklar (kırmızı 500 logolu ve
kırmızı kenar çizgili, ortası hasır detaylı özel kumaş)
• Beyaz kenarlı paspaslar
• Uconnect™ 7” HD dokunmatik ekranlı radyo
• Apple CarPlay entegrasyonu
• Android Auto™ uyumlu
• 7 inç TFT ekran
• Otomatik klima
• 50/50 katlanır arka koltuklar
• Hız sınırlandırıcı
• Hız Sabitleme Sistemi (Cruise Control)
• Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu
• Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası

www.fiat.com.tr

