www.fiat.mk

Automobile SK

Ексклузивен увозник
Скопје
Салон: 02 / 30 96 333; Сервис: 02 / 30 93 129; Продавница за резервни делови: 02 / 30 93 125
Битола
Салон: 047 / 208 282; Сервис: 047 / 208 284; Продавница за резервни делови: 047 / 208 281
Струмица
Салон: 034 / 323 030
Фотографиите и податоците изнесени во овој каталог не се обврзувачки. Поради технички или комерцијални потреби, Fiat го задржува правото на измена во било кој момент без претходна најава.

СЕКОГАШ ПОВЕЌЕ
СÈ ПОВЕЌЕ ИКОНА.
Вистинските митови не стареат: се менуваат. Исто како
и Fiat 500, икона на италијанскиот дизајн и стил на
живеење, која повеќе од шеесет години се подновува,
но сепак останува верна на оригиналниот дух.
Отсекогаш смел и заводлив, денес Fiat 500 поседува
уште поинтересен карактер и отскокнува со две нови
нивоа на опременост: фаца со слатки обравчиња
спремна да ги воодушеви и да ги освои сите.
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HOB STAR

HOB ROCKSTAR

Класа, гламур, привлечност и елеганција. Со својот ексклузивен
стил, секое патување се претвора во модна ревија. Тоа е новата
ѕвезда на Fiat.

Смел и неодоливо привлечен во секој свој дел, од кровот
до тркалата. Нова верзија спремна да привлече со својот
најзаводлив карактер од кога и да е досега.

Главни карактеристики:

Главни карактеристики:

™.
и компатибилност со Android Auto
• Предни светла за магла.
интегрирање на Apple CarPlay
Дигитален екран на допир од 7’’
•
16”
од
ра
легу
на
лес
• Uconnect™ 7” Radio HD Live со
од
ала
и кров • Трк
во однос на Lounge: • Панорамск
Сериска опрема дополнително
* Нова боја на каросеријата Бела Stella по барање.

• Uconnect™ 7” Radio HD Live со
интегрирање на Apple CarPlay и
компатибилност со Android Auto™.
Сериска опрема дополнително
на LOUNGE: • Панорамски кров
• Тркала од лесна легура од 16”
• Спортски прагови.
• Дигитален екран на допир од 7’’
* Нова боја на каросеријата мат Зелена Portofino по барање.

• Предни светла за магла
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LOUNGE

SPORT

На прв поглед, елегантен и шик истовремено, 500 Lounge
е како редизајнирана стара облека во современо руво, кој
веднаш се забележува благодарение на неговите префинети
детали.

Автомобил кој ги привлекува погледите кон себе благодарение на
ексклузивната азурно сина боја на каросеријата со име Italia, која
совршено го истакнува неговиот спортски карактер.

Главни карактеристики:

to™
лиептични
ибилност со Android Au
ата • Cruise Control • По
Apple CarPlay и компат
ри во боја на каросериј
на
изо
ње
ров
ира
рет
егр
и
шн
инт
со
оре
e
дв
Liv
од 15” • На
• Uconnect™ 7” Radio HD
• Тркала од лесна легура
елно во однос на POP:
нит
пол
до
а
ем
опр
ка
Серис
ни лајсни.
предни светла • Хромира

Главни карактеристики:

• Uconnect™ 7” Radio HD
Live со интегрирање на
Apple CarPlay и компат
Сериска опрема допол
ибилност со Android Au
нително во однос на Po
to™.
p: • полиелиптични пре
• Тркала од лесна легура
дни светла • Спортски
од 15” • Cruise Control •
пре
дни и задни браници •
Мануелен клима уред
Детали во мазен графи
• Предни светла за ма
т Satin Graphite
гла.
* Тркалата од лесна легура од 15” (на сликата) се по барање.
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POP

ВЕРЗИИ НА 500

Верзијата која те пречекува во светот на 500. Pop е автомобил со
“casual” стил, прилагоден за секојдневниот живот.

Главни карактеристики:

амичка стабилност •
+Hill Holder) - Систем за дин
HBA
SR+
R/M
(AS
VDC
•
д
уре
• Мануелен клима
а регулација на ретровизори.
и на управувачот • Електричн
• Радио AUX in/USB со команд

STAR

ROCKSTAR

LOUNGE

SPORT

вни LED светла

7 воздушни перничиња • Дне

* Тркалата од 15” (на сликата) се по барање.
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POP

Никој не е како 500

ЈА САКА СЕКОЈА ИНОВАЦИЈА
Eкранот на допир Uconnect™ 7” HD LIVE со “таблет ефект” и екран HD претставува максимумот на информирањето и
забавата и нуди широк спектар функции: од услугите на Uconnect™ LIVE кои се понудени во серија, системот за гласовни
команди, до технологијата Bluetooth® со глaсовно препознавање. Покрај користење на радиото FM/AM, возачот може да
ја слуша својата музика на најразлични начини: може да ги поврзе своите мултимедијални уреди преку приклучокот за
USB или во стриминг преку Bluetooth® со компатибилен смартфон. Системот Uconnect™ сега е на располагање и со Apple
CarPlay. Со Apple CarPlay може да се вршат повици, да се слуша музика, да се примаат и испраќаат пораки, да се добијат
насоки за движење, информации за состојбата на сообраќајот и уште многу нешта, постојано останувајќи сконцентриран
на возењето. Android Auto™ дава корисни информации, организирани во едноставни прикази на екранот кои се појавуваат
само кога е потребно. Оваа функција овозможува да се пристапи и до Google Maps, со вокална навигација, да се добијат
информации во реално време за состојбата во сообраќајот, преку Google Play Music и уште многу други услуги како на
пример да се вршат повици или да се добиваат и испраќаат пораки без да се тргнат рацете од воланот или погледот од патот.

На располагање во три различни конфигурации: Uconnect™
HD LIVE кој вклучува радио синхронизатор, команди на волан,
функција гласовни команди Bluetooth ® и услуги Uconnect™ LIVE
(TuneIn, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, my: Car ed eco: Drive).

UCONNECT™ RADIO

Влезна врата во светот Uconnect™: едноставен аудио систем,
но комплетен благодарение на синхронизаторот RDS и
медиаплеерот со приклучок за USB и команди на волан.

UCONNECT™ 7” HD LIVE

За да се користи Apple CarPlay треба да се поврзе
iPhone на USB приклучокот во автомобилот.
* Apple CarPlay е марка на Apple Inc. Користењето на логото Apple CarPlay покажува
дека интерфејсот на корисникот на возилото е согласно стандардите за можностите на
Apple. Apple не е одговорен за функционирањето на ова возило или за усогласеноста со
стандардите односно сигурноста. Забелешка: користењето на ова возило со iPod или
iPad може да влијае на квалитетот на мрежата.
* Android Аuto е заштитена марка на Google Inc.

За да се користи Android Аuto™** треба да се поврзе
смартфонот на USB приклучокот во автомобилот и истиот да има
инсталирано систем Android (Lollipop) (5.0 или понови верзии)
и апликацијата Android Auto.

Системот Uconnect™ од 7” е опремен со екран на допир 7” со
висока резолуција со функција “smart gesture” за сите команди да
бидат на дофат на раката. Системот Uconnect™ 7’’ HD LIVE може
да биде опремен со дигитален радио синтонизатор
DAB (Digital Audio Broadcasting) и Uconnect™ 7” HD Nav LIVE
кој вклучува и навигатор TomTom со мапи 3D.
Останува поврзан со новиот систем Uconnect™ Link: интегрирање
со Apple CarPlay и компатибилност за Android Auto™.

UCONNECT™ 5” RADIO LIVE

Додава широк екран на допир 5” со команди на волан, функција
гласовни команди со Bluetooth® и услуги Uconnect™ LIVE
(TuneIn, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, my:Car и eco:Drive).

ја сака музиката и затоа го става на располагање уредот
Hi Fi Beats Audio со појачало DSP со 8 канали,
6 звучника и еден субвуфер со вкупна моќност од 440 W.
• Дигитално појачало DSP со 8 канали
• Два твитери на предните рамнки
• Два мид-вуфери од 165 mm на предните врати
• Два звучника full-range од 165 mm на задните странични панели
• Еден субвуфер од 200 mm во багажникот
10
• 440 Watt вкупна аудио моќ
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0.9 TWINAIR TURBO 85 КС (B*)
• Работна зафатнина: 875 cm3
• Напојување: Бензин
• Еколошко ниво: Euro 6
• Уред против загадување: Start&Stop
• Максимална силина CE: 62,5 kW (85 КС) при 5500 вртежи/минута
• Максимален вртежен момент CE: 145 Nm (14,8 kgm) при 1900 вртежи/минута
• Максимална брзина (km/h) 173
• Забрзување (sec.): 0-100 km/h 11,0
• Потрошувачка (l/100 km) во град (max/min): 6,4/6,1
– надвор од град (max/min): 4,3/3,9
– комбинирано (max/min): 5,1/4,7
• Емисии на CO2 (g/km) (max/min): 116/108

1.2 69 КС START&STOP (B*)
• Работна зафатнина: 1242 cm3
• Напојување: Бензин
• Еколошко ниво: Euro 6
• Максимална силина CE: 51 kW (69 КС) при 5500 вртежи/минута
• Максимален вртежен момент CE: 102 Nm (10,4 kgm) при 3000 вртежи/минута
• Максимална брзина (km/h) 163
• Забрзување (sec.): 0-100 km/h 12,9
• Потрошувачка (l/100 km) во град (max/min): 6,5/6,1
– надвор од град (max/min): 4,7/4,5
– комбинирано (max/min): 5,3/5,1
• Емисии на CO2 (g/km) (max/min): 123/116

* Co спецификацијата (B) се наведува вредноста на CO2 и определената потрошувачка, врз база на методот за мерење/поврзување кој се однесува на циклусот NEDC од Правилникот (UE) 2017/1152-1153. Вредностите на CO2 и потрошувачката се добиени врз база на
нормативот кој се применува и се прикажани со цел да се овозможи споредба на податоците на возилата. Хомологационите вредности на CO2 и потрошувачката може да не се совпаднат со ефективните вредности на CO2 и со потрошувачките кои зависат од повеќе
фактори, како на пример, начинот на возење, патот по кој се вози, временските услови, состојбата во која се наоѓа возилото и неговата опрема. Внесените вредности на CO2 и потрошувачките се однесуваат на верзиите на возилото со највисоки вредности и со
најниски вредности. Овие вредности може да се изменат во зависност од конфигурацијата и типот на одбраната опрема и/или од промените во производниот процес. Вредностите на CO2 и потрошувачката не се дефинитивни и може да се развиваат во зависност од
промените во производниот циклус; овде се внесени најновите вредности добиени од FCA. Во секој случај, официјалните вредности на CO2 и потрошувачката на возилото кое клиентот го купил ќе бидат внесени во документите кои ќе ги добие клиентот при купување
на возилото. Во случај вредностите на CO2 и потрошувачката да имаат врска со пресметување на даноците и надоместоците за возилото, потребно е да се изврши увид во законските одредби кои важат во секоја земја одделно.
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HOB STAR
Нови седишта во штоф matelassé бела
песок боја со детали во технокожа.

Нови седишта во штоф matelassé
црна со детали во технокожа.

Табла Бела Песок боја co
обработка perla.

Табла Бордо Мат.

КОЖА ОПЦИОНАЛ

со бисерна
нокожа • Табла бела песок боја
тех
во
али
дет
со
а
бој
ок
пес
а
ф matelassé бел
500 STAR • Нови седишта во што
ожа.
нок
тех
а
обработка • Волан во црн

Седишта во црна кожа Frau со детали во кожа, боја слонова
коска. Извезено лого 500 во контраст на боја слонова коска.

СЛОНОВА КОСКА
ВНАТРЕШНОСТ

ЦРНА ВНАТРЕШНОСТ
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HOB ROCKSTAR
Нови седишта во технопрен црна
gessato co детали во технокожа.

Нови седишта во технопрен сина
засенчена боја co детали во
технокожа.

Табла Зелена Мат.

Табла мазна,
во графитна боја.

КОЖА ОПЦИОНАЛ

• Табла зелена
црна боја со детали во технокожа
рен
ноп
тех
ен
енч
зас
во
та
иш
сед
500 ROCKSTAR • Нови
Chrome.
мирана мазна обработка, Satin
хро
со
ожа
нок
тех
а
црн
во
ан
вол

мат • Специфичен
Седишта во црна кожа Frau со детали во кожа, боја слонова
коска. Извезено лого 500 во контраст на боја слонова коска.
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500 ЈА ИНСПИРИРА МОДАТА
Дали модата го инспирира 500? Не е лесно да се одговори на ова
прашање, особено кога ќе се влезе во еден Fiat 500 каде штофовите и
материјалите се чини како да дошле директно од најпознатите модни
писти, со детали кои може да се реализираат по мерка, формирајќи
единствени комбинации, како облеката од кај кројачот.

ROCKSTAR

STAR

Нови седишта во штоф
matelassé бела песок боја
со детали во технокожа
Извезено лого 500.

Нови седишта во штоф
matelassé црна co
детали во технокожа
Извезено лого 500
во бордо боја.

Седишта во црна кожа Frau
co детали во кожа, боја
слонова коска.
Извезено лого 500
во контраст на боја слонова
коска.

Нови седишта во технопрен
црна засенчена боја со
детали во технокожа
и инсерти во сива
титаниум боја.
Извезено лого 500
во сива титаниум боја.

SPORT

Нови седишта во
технопрен
сина засенчена боја со
детали во технокожа
и сини инсерти.
Извезено лого 500 во
сина боја.

Седишта во црна кожа Frau
co детали во кожа, боја
слонова коска.
Извезено лого 500
во контраст на боја
слонова коска.

Штоф во црна боја со трибален
мотив во сива боја,
опшивка во бела боја
и извезено лого 500 во бело.

LOUNGE

Кариран штоф co акценти
во боја на слонова коска
(централно) странични делови
на седиштето во засенчен
штоф и опшивка во боја
слонова коска.
Потпирач за глава и горен
дел од наслонот во боја на
штофот од сериска опрема или
(опционал) во екокожа во боја
на слонова коскаја
(Lounge Pack 05F).
Извезено лого 500
во контраст во црна боја.

POP

Кариран штоф co акценти
во боја на слонова коска
(централно) странични делови
на седиштето во засенчен
штоф и опшивка во боја
слонова коска.
Потпирач за глава и горен дел
од наслонот во боја на штофот
од сериска опрема.
Извезено лого 500
во контраст на во боја слонова
коска.

Штоф со цик-цак шара,
тонирана, темно сива боја
(на седечкото перниче и грбниот
наслон) со странични делови на
седиштето и потпирач
за глава во сива боја.
Лого во сива боја
термопечатено.
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УБАВИНАТА НЕ Е ДОДАТОК.
Како што покажува и широкиот избор на тркала од лесна легура
за да се комплетира сопственото оформување на автомобилот кој
многу добро знае дека не е потребно да се бара совршеноста кога
истата може да биде достигната. И надмината.

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 15”
сребрена сјајна боја
(LOUNGE)

РАТКАПНИ 14” СИВА БОЈА
(POP)

ЧЕЛИЧНИ ТРКАЛА 15” STYLED
(опционал на POP)

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 16”
сребрена сјајна боја
(STAR)

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 15”
сребрена сјајна боја
(опционал на LOUNGE)

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 16”
црна боја дијамантска форма
(опционал на STAR)

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 15”
сребрена сјајна боја
(SPORT)

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 16”
бела боја дијамантска форма
(опционал на STAR)

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 15”
обработка Satin Graphite
(опционал на SPORT)

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 16”
дијамантска форма
(ROCKSTAR)

ТРКАЛА ОД ЛЕСНА ЛЕГУРА 16”
црна мат боја дијамантска форма
(опционал на ROCKSTAR)
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БОИ НА КАРОСЕРИЈАТА

БОИ НА КАРОСЕРИЈАТА

ПАСТЕЛНИ

111
ЦРВЕНА PASSIONE

166
ЗЕЛЕНА LATTEMENTA

МЕТАЛИЗИРАНИ

494
БЕЛА STELLA

268
БЕЛА GELATO

* на располагање само на STAR

552
ЦРВЕНА CORALLO

735
СИВА CARRARA

CABRIO

СИВ ПЛАТНЕН КРОВ

ЦРВЕН ПЛАТНЕН КРОВ

ЦРН ПЛАТНЕН КРОВ

866
OPERA БОРДО

372
СИВА COLOSSEO

БОИ НА ПЛАТНЕН КРОВ

ТРИСЛОЈНА

БЕЖ ПЛАТНЕН КРОВ

695
СИВА POMPEI

425
АЗУРНО СИНА ITALIA

227
БЕЛА GHIACCIO

687
СИНА BLU DIPINTO DI BLU

876
ЦРНА VESUVIO

МАТ

421
ЗЕЛЕНА PORTOFINO
* на располагање само на ROCKSTAR
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