
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Novi Fiat 500 

 

 

• Kratka predstavitev modela 

• Koncentrat italijanskega sloga  

• Eleganca in inovativnost za brezčasno notranjost 

• Uconnect® za neprekinjeno povezavo 

• Motorji, ki so prizanesljivi do okolja  

• Vrhunska raven varnosti in udobja 

• Ponudba za vse okuse 

• Magneti Marelli za novi 500: najsodobnejša tehnologija 

• Ekskluzivna dodatna oprema in storitve znamke Mopar® 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Kratka predstavitev modela 

4. julij je že od nekdaj pomemben dan za Fiat 500: veliki mali avtomobil in simbol množične motorizacije 

v Italiji, ki je dosegel že skoraj 3,8 milijona prodanih vozil in postal uveljavljeno ime, je bil prvič 

predstavljen na ta dan leta 1957. Leta 2007, torej petdeset let pozneje, so se pri Fiatu odločili, da bodo 

dediščino popeljali v prihodnost: nastal je novi model 500, ki je takoj postal prodajna uspešnica. 

 

Osem let pozneje in po več kot 1,5 milijona prodanih vozil štafeto prevzema novi 500, ki ga pri Fiatu 

pripravljajo na nove tržne izzive in mu hkrati ohranjajo njegove globoke korenine. V oblikovalskem 

studiu Centro Stile Fiat so zasnovali prenovljeni zunanjost in notranjost, značilni za model 500 in še 

privlačnejši. Novi 500 ni večji, vendar ima več tehnologije, različnih motorjev in možnosti prilagajanja: le 

tako je mogoče izpopolniti lastnosti že tako kultnega in mojstrskega avtomobila. 

 

Ob začetku prodaje boste lahko izbirali med limuzino in kabrioletom ter dvema nivojema opreme: Pop in 

Lounge. Obseg serijske opreme za nivo opreme Pop: sedem varnostnih zračnih blazin, Uconnect® Radio s 

3-palčnim zaslonom in šestimi zvočniki, vhoda AUX-IN in USB, stikali na volanu, dnevne luči s 

tehnologijo LED ter klimatsko napravo. Novi 500 v različici Lounge je še bogatejši, saj ponuja dodatne 

dovršene podrobnosti, denimo panoramsko stekleno streho, lita platišča R15, kromano sprednjo mrežo 

hladilnika, Uconnect® Radio s 5-palčnim zaslonom na dotik LIVE in usnjen volanski obroč s stikali, ki 

omogočajo povezavo s pametnim telefonom in uporabo številnih aplikacij v sistemu avtomobila. 

 

Za novi 500 sta na voljo ob lansiranju dva motorja 1,2-litrski motor z 51 kW (69 KM) in dizelski 1,3-litrski 

Multijet s 70 kW (95 KM). Kasneje pa bodo na voljo tudi 1,2-litrski bivalentni motor na avtoplin (LPG) z 

51 kW (69 KM) in 0,9-litrski motor TwinAir Turbo s 62,5 kW (85 KM) ali 77 kW (105 KM). Zlasti dvovaljni 

motorji so rekordno zmogljivi: 90 g/km za motor s 62,5 kW (85 KM) in 99 g/km za motor s 77 kW 

(105 KM). 

 

Novi 500 je drzen in zapeljiv z nič manj kot 1900 inovativnimi podrobnostmi, ki le še poudarjajo njegovo 

izvirnost in dodelanost. Novi so žarometi z dnevnimi lučmi s tehnologijo LED, zadnje luči, barvna paleta, 

armaturna plošča in materiali: posodobitve so precejšnje, vendar ohranjajo značilni slog 500. Ni 

naključje, da je Fiatov kultni model izraz nove paradigme mobilnosti; gre za mehko revolucijo na 

svetovnih cestah, saj združuje očitna nasprotja. 



 

Novi 500 ima osveženo podobo v duhu nadaljevanja estetike in tehnološke evolucije. Model 500 je 

sestavljen po čarobni formuli, saj gre za edini model, ki prepričljivo združuje nasprotja: je ekskluziven, 

vendar dostopen; gre za svetovno prodajno uspešnico z resnično italijanskim srcem; je eleganten in 

hkrati zabaven. Čeprav je bilo prodanih že več kot 1,5 milijona vozil, je še vedno zelo oseben. To še ni 

vse: novi 500 združuje tehnologijo in sentiment, da se znova povzpne v sam vrh v razredu z vseh vidikov.  

 

Lingotto v Torinu 
Lingotto v Torinu je bil izbran za svetovno predstavitev novega modela 500, vendar ne po naključju, saj 

se je ta simbolna lokacija sčasoma spreminjala in razvijala ter hkrati ostajala zvesta poreklu – in podobno 

velja tudi za kultni 500. 

Fiatovo tovarno so odprli leta 1923 in jo še danes občudujemo zaradi sodobnosti in elegantnega 

navpičnega razvoja. Nad izgradnjo preskusne steze na strehi se je navduševal sam arhitekt Le Corbusier.  

 

Stavba, ki je bila zasnovana kot tovarna, je še pred dokončanjem postala simbol cvetoče italijanske 

industrije in uveljavljeno ime v družbi. Avtomobili, ki so zapeljali s tekočih trakov, so potovali skozi 

desetletja in prispevali k motorizaciji Italije, dokler se proizvodnja ni preselila v sodobnejše obrate. 

Tovarno v Lingottu so po zaprtju prenovili skladno s potrebami spremenljive mestne tovarne: kot dober 

primer industrijske arheologije je prestala dolgotrajno prenovo notranjosti, njena zunanjost pa je ostala 

nespremenjena. 

 

Novi Fiat 500, naslednik kultnega modela, ki so ga v 50. letih prejšnjega stoletja preskušali na strehi 

tovarne, bo predstavljen v Lingottu: globoka povezava med Lingottom, novim modelom 500 in mestom 

Torino bo obnovljena.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncentrat italijanskega sloga  

Novi 500 je kompakten: dolg je 357 centimetrov, širok 163 centimetrov, visok 149 centimetrov, njegova 

medosna razdalja pa meri 230 centimetrov. Obliki nosu in zadka sta spremenjeni, vendar zvesti sami 

sebi. Zunanjost novega 500 izraža vse značilne prvine, ki so zaznamovale klasičnega predhodnika iz 

50. let 20. stoletja, danes pa obnavlja njegovo identiteto s celovitejšo tehnično vsebino. 

 

Na predhodnika se najočitneje opirajo zgornje luči, ki so še vedno okrogle, vendar imajo bolj dinamičen 

nagib za drznejši videz, skupaj s spodnjimi lučmi, ki uporabljajo LED tehnologijo za dnevne luči ter 

komplet znaka in brčic na vsaki strani. Današnje zgornje luči imajo inovativen polieliptični modul za jasno 

nočno vidljivost in boljšo varnost – njegove oči so na cesti vedno odprte. Kratke luči in smerniki so 

vgrajeni v zgornje luči. V spodnjih lučeh so dolge luči, dnevne luči in pozicijske luči z LED tehnologijo, ki 

sledijo okroglemu profilu. Učinek grafično poustvarja ničle iz 500. Novi 500 bo zaradi prepoznavnih 

elementov opazen tudi ponoči. 

 

Motorni pokrov je ohranil školjkasto obliko: ta značilni slogovni element je podkrepljen s sprednjim 

delom, ki ima zelo skladen in klasičen trapezast nos z elegantnimi kromanimi brčicami na obeh straneh 

emblema. Sprednja maska je drznejša in zrak v različici Lounge potuje skozi tridimenzionalno mrežo s 

kromanimi gumbki, kar še podkrepi prijetno podobo avtomobila. Trpežnost in neomajnost sta 

poudarjeni tudi v kromanih emblemih, ki usmerjajo pogled na blatnike. Zaradi tega je novi 500 še bolj 

izrazen in ima zapeljiv pogled. 

 

Profil je še vedno mehak in zaokrožen, vendar nadene novemu 500 drzen videz, ki vas pri spopadanju s 

prometnimi zamaški v mestih, majhnimi prostori in hitrim življenjskim utripom ne bo pustil ravnodušnih. 

Avtomobil z značilno privlačno obliko ima veliko stransko okno, kar najmanjši previs in zelo kratek 

motorni pokrov. Poleg tega je sredinska linija nekoliko nagnjena naprej, da poudari trdoživost. 

 

Zadek ima veliko značilno oblikovano kromano kljuko, ki spominja na luč registrske tablice prvega 

modela Fiat 500 in je danes opremljena z ekskluzivnimi novimi lučmi. Je edini avtomobil v razredu, ki ima 

dovolj prostora za prazne luči (tj. okroglo strukturo z barvo karoserije na sredini), v katerem so svetlobni 

moduli, ki po obliki sledijo krivulji karoserije, ki pada od zadnjega okna do novega odbijača. Svetloba žari 

iz karoserije skoraj kot svetlobna tetovaža. Zadnje meglenke in luč za vzvratno vožnjo so razporejene na 



koncih črne ali kromane tanke, dinamične mreže. Razdelitev je uporabna in zagotavlja boljšo svetlobno 

učinkovitost. 

 

Na voljo so nova lita platišča R15 in R16, tudi z diamantnim rezom. Barvna paleta zajema 13 barv za 

karoserijo (sedem pastelnih, eno trislojno in pet kovinskih), med njimi sta rdeči Corallo in Opera. Živahni 

različici črno-rumena in črno-rdeča sta na voljo tudi v kombinaciji z ekskluzivno opremo po meri Second 

Skin, ki zadovolji najrazličnejše okuse. Vsak kupec lahko ima 500 po meri in z vedno novimi preoblekami. 

Obisk prodajnega salona bo podoben obisku vrhunske modne hiše.  

 

Kot oblačilo ali druga koža 

Novi 500 ponuja še eno izjemno možnost, ki vedno znova navduši ter spodbuja domišljijo in 

ustvarjalnost, hkrati pa ohranja spontani šarm tega kultnega Fiatovega avtomobila. Imenuje se Second 

Skin in je ekskluzivna možnost prilagajanja, pri kateri lahko svojo osebnost preslikate v avtomobil ter 

sproščeno uživate v italijanskem slogu in eleganci. 

 

Kupcem je na voljo različica Small, pri kateri ob sredinski liniji teče trendovski geometrijsko-etničen 

vzorec, pri ponudbi Medium pa so stebri in streha (v nekaterih primerih tudi motorni pokrov in prtljažna 

vrata) na voljo v štirih vzorcih: Lord (klasični škotski karo), Comics (okras s pridihom popa) v kombinaciji z 

novo dvobarvno karoserijo, Navy (svež in brezskrben) ter Camouflage (z modnim vojaškim vzorcem). Z 

novim 500 lahko podobno kot z oblačilom po meri izrazite svoj jaz – z edinstvenim in prepoznavnim 

slogom iz kolekcije Second Skin.  

 

 

 

 

 

  



 

Eleganca in inovativnost za brezčasno notranjost 

Notranjost je v celoti na novo zasnovana, tudi armaturna plošča, v kateri je zdaj inovativni informacijsko-

razvedrilni sistem Uconnect® s 5-palčnim zaslonom na dotik (v različici Lounge) za izjemno vidljivost, 

skladno nameščenim v skrbno oblikovano, ergonomsko celoto. Novi 500 je kot celota res na novo 

zasnovan in poln tehnologije, vendar ostaja zvest samemu sebi. 

 

Kabina še vedno ščiti potnike s svojo školjkasto obliko ter je polna majhnih podrobnosti in prvin, ki 

spominjajo na preteklost, vendar s sodobnim pridihom in ekskluzivnimi materiali. Stikala in armaturna 

plošča so preoblikovani, enako velja za volanski obroč: danes so stikala bolj vsestranska in celovita, 

kromana obroba pa zaokroži celoto. Če pogledamo podrobneje, je kabina novega 500 skupek celovite, 

sodobne in ergonomske opreme ter oblike po navdihu klasičnega 500. 

 

Za volanski drog je značilna razporeditev stikal v koncentričnem krogu, da ima voznik dober pregled nad 

vsemi potrebnimi informacijami: hitrost je prikazana na zunanjem robu, števec prevoženih kilometrov pa 

je pod njim. Informacije vgrajenega računalnika skupaj z digitalnim merilnikom goriva in termometrom 

hladilne tekočine so prikazane na sredini.  

 

Treba je omeniti tudi inovativno instrumentno ploščo s 7-palčnim barvnim zaslonom TFT (dodatna 

oprema), ki so jo pri Fiatu razvili v sodelovanju s podjetjem Magneti Marelli, vodilnim v oblikovanju in 

proizvodnji najsodobnejših avtomobilskih sistemov in sestavnih delov. Naprava vozniku ponuja vse 

pomembne informacije in znova izraža trendovski duh tega kultnega modela, ki je vedno korak pred 

drugimi. 

 

Voznik lahko hkrati spremlja merilnik hitrosti, števec prevoženih kilometrov in potovalni 

računalnik. Osrednji del zaslona, ki nosi podobo avtomobila, lahko konfigurirate: izberite, katere podatke 

naj prikazuje potovalni računalnik, denimo prevoženo razdaljo, trenutno porabo goriva, domet in čas 

potovanja. Zelo opazna so tudi opozorila, denimo odprta vrata, temperatura ipd., in kazalnik 

prestave (GSI), ki vam svetuje glede pretikanja, da je poraba goriva kar najučinkovitejša.  

Vse to je skladno vdelano v Uconnect® Radio LIVE s 5-palčnim zaslonom in Uconnect® Radio Nav LIVE s 

5-palčnim zaslonom, da lahko predvajalnik predstavnostne vsebine, telefon in navigacijska naprava 



prikazujejo isto vsebino. Poleg tega je pri 0,9-litrskem turbomotorju TwinAir s 77 Kw (105 KM) na 

zaslonu LCD prikazan signal za vklop stikala Sport. 

 

Ta element je skupaj s sredinsko konzolo in zračnimi šobami lahko v slonokoščeni ali črni barvi, da 

poudari retro ali športno dušo avtomobila. Nova instrumentna plošča novega 500 je odlična kombinacija 

retro videza in sodobne tehnologije. 

 

Novi kromani poudarki izstopajo iz skladne celote, ki je prijetna na pogled in otip ter hkrati uporabna: na 

voljo je veliko pametno razporejenih predalov in stikala na volanu spadajo v serijsko opremo v vseh 

različicah. Serijske so tudi klimatska naprava in nove zračne šobe z vzporednimi rebri za natančno 

usmerjanje zraka in prilagajanje pretoka. 

 

Zgornji del karoserije izraža prefinjenost in osebnost, ki ju še poudarja sredinska maska v barvi 

karoserije, spodnji del pa je zelo uporaben s prostornimi novimi predali. Prestavna ročica je nameščena 

na armaturni plošči za preprosto upravljanje in je videti kot dovršena mehanska komponenta, deloma je 

kromana in ima priročen gumb, ki je glede na različico lahko v sijajno črni barvi ali kroman. Skupek 

najpogosteje uporabljenih gumbov je narejen po navdihu opozorilnih lučk in ročic klasičnega 500. Takoj 

jih opazite in še hitreje uporabite. 

 

Oblazinjenje je na voljo v trinajstih barvnih kombinacijah. V novih sedežih boste prav gotovo sedeli 

udobno, saj so narejeni iz še bolj ergonomskih materialov in olajšajo dostop do zadnjih sedežev. Sedeži v 

paketu Pop imajo cikcakast vzorec v barvi podlage, v paketu Lounge pa imajo škotski karo s poudarki in 

obšivi v slonokoščeni, olivni ali koralni barvi, kontrastne vzglavnike ter zgornji del naslonjala iz ekousnja v 

črni ali slonokoščeni barvi. Kot dodatna oprema je na voljo usnjeno oblazinjenje Frau® v črni, temno 

rdeči ali tobačno rjavi barvi z izvezenim logotipom 500 v zgornjem delu naslonjala in s kontrastno 

slonokoščeno ali svetlo modro barvo za zgornji del temnordečih sedežev. 

 

Zadnji sedeži so zelo udobni za dva potnika in posnemajo obliko sprednjih sedežev. Zgornja kontura 

naslonjala izhaja iz zgornjega roba, da omogoča več podpore in bolj ergonomsko obliko naslonjala ter 

poudari dejanski razpoložljivi prostor. V različici Lounge je zadnjo klop mogoče razdeliti v 

razmerju 50 : 50 in zložiti, da se poveča prtljažni prostor. 

 



Novo oblazinjenje in obloge vas bodo takoj navdušili z izjemno kakovostjo. Vrata so okrašena s 

kontrastnim oblazinjenjem, ki se ujema s sedeži, ter plastičnim delom z velikim predalom in zvočniki. In 

na koncu je treba omeniti še kromane kljuke vrat, ki spominjajo na glavni element klasičnega 500. 

  

Čeprav je novi model majhen po velikosti, ima veliko prostora, saj so predali pametno razporejeni: dva 

predala sta v armaturni plošči (eden za voznika in eden za sovoznika), priročen predal s pokrovom je na 

sovoznikovi strani, predali pa so še v vratih in sredinski konzoli. Tudi prtljažnik je prostoren: 185 litrov ali 

550, če zložite zadnje naslonjalo. Poleg tega ima novi 500 nizek prag, kar olajša nalaganje. 

 

Obstaja še nekaj, česar ne vidite, vendar boste to občutili z navdušenjem: v motornem prostoru in 

požarnem zidu je nova zvočna izolacija, ki poskrbi še za večje udobje in tišino v kabini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uconnect® za neprekinjeno povezavo 
Veliki zaslon sistema Uconnect® se bohoti na sredini armaturne plošče novega 500, nameščen je med 
zračnima šobama in nižje kot v prejšnji različici. Če izberete paket opreme Pop, sistem vključuje radio, 
šest zvočnikov, stikala na volanu ter vhoda AUX-IN in USB s prostoročnim sistemom Bluetooth®. 

 

Novi 500 v različici Lounge serijsko ponuja Uconnect® Radio LIVE s 5-palčnim zaslonom na dotik, 

naslednjim mejnikom informacijsko-razvedrilnih sistemov. Navdušile vas bodo njegove številne funkcije, 

denimo Uconnect® LIVE in glasbene možnosti kot serijska oprema za pet let ter radio FM/AM, 

prostoročni sistem Bluetooth® in glasovno prepoznavanje. Voznik lahko poveže večpredstavnostne 

naprave prek vhoda USB ali 3,5-milimetrskega vhoda AUX-IN ali celo pretaka glasbo po Bluetoothu iz 

združljivih pametnih telefonov. Digitalni radio DAB je na voljo kot dodatna oprema. Sistem ima funkcijo 

branja prejetih SMS-ov v združljivih telefonih s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. 

 

Storitve Uconnect® LIVE, ki so del serijske opreme, se prvič predstavljajo v novem 500. Aplikacijo 

Uconnect® LIVE lahko prenesete z mesta Apple Store ali iz Trgovine Google Play v pametnem telefonu. 

Ko je pametni telefon povezan z novim 500 Lounge, si lahko številne aplikacije ogledate in jih upravljate 

na zaslonu na dotik sistema Uconnect®. Aplikacije so preoblikovane in prilagojene rabi med vožnjo, ko se 

mora voznik osredotočati na cesto. Uconnect® LIVE bo postopoma na voljo v številnih evropskih 

državah; danes je na voljo v Italiji, Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Španiji, Avstriji, Belgiji, Švici, 

Luksemburgu in na Nizozemskem za Uconnect® Radio in Radio Nav s 5-palčnim zaslonom za pametne 

telefone s sistemom Android ali iOS. 

 

Uconnect® LIVE omogoča neposredno z zaslona na dotik dostop do spletnega radia TuneIn z več kot 

100.000 postajami z vsega sveta, mesta Deezer Internet music, ki ponuja več kot 35 milijonov skladb za 

uporabnike storitve Deezer Premium, Reutersa, kjer so zbrane najnovejše svetovne novice, ter 

Facebooka in Twitterja za stik s prijatelji. Dostopate lahko tudi do nagrajene aplikacije eco:Drive za način 

vožnje, ki ob upoštevanju sprotnih nasvetov omogoča tudi 16 odstotkov nižjo porabo goriva in nižji 

izpust CO2. 

Uconnect® LIVE se neposredno poveže z aplikacijo my:Car s sprotnimi opozorili, opomniki na servis in 

interaktivnim priročnikom za čim boljše vzdrževanje avtomobila. Kadar je pametni telefon povezan po 

povezavi Bluetooth®, se najpomembnejša opozorila pošljejo v uporabnikov osebni račun za Uconnect® 

LIVE, da postane servisiranje resnično preprosto. 

 



Uconnect® Radio Nav LIVE s 5-palčnim zaslonom in navigacijsko napravo TomTom® z 2,5-

dimenzionalnimi zemljevidi je na voljo kot dodatna oprema. Obvladovanje tudi najzapletenejših križišč je 

preprosto z izjemnimi funkcijami, denimo naprednim kazalnikom voznega pasu. Funkcija TomTom 

Routes® ponuja najpreprostejši izračun najhitrejše poti glede na trenutno povprečno hitrost. Navodila 

po zavojih je mogoče varno prikazati na instrumentni plošči, medtem ko druge funkcije delujejo po 

radiu. 

 

Uconnect® LIVE s storitvami TomTom LIVE 

Uconnect® Radio Nav LIVE s 5-palčnim zaslonom vključuje storitve TomTom Live z govornim 

upravljanjem in zelo dobrimi prometnimi informacijami, da postane vsaka vožnja učinkovitejša ob 

uporabi aplikacije Uconnect® LIVE. 

Vozniki novega 500 lahko zdaj izkusijo kakovost navigacije, povezane s sistemom TomTom®, ki je 

najizčrpnejši vir prometnih informacij, saj se v njem vsak dan zberejo prometne meritve za več kot 

100 milijonov kilometrov. Navigacijski sistem se posodobi vsaki dve minuti in Uconnect® z naprednim 

mehanizmom za obdelavo podatkov predlaga najhitrejšo pot in natančnejši predvideni čas prihoda. 

Uporabnikom so poleg sprotnih prometnih informacij na voljo tudi informacije (če so na voljo) o mestih 

stacionarnih in mobilnih radarjev ter sprotna vremenska napoved. TomTom Search&Go omogoča iskanje 

po kategoriji ali vrsti, denimo bencinskih črpalk ali supermarketov, in tudi navigacijo do iskane lokacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motorji, ki so prizanesljivi do okolja  

V ponudbi novega modela 500 so odlični in varčni motorji, ki so še prizanesljivejši do okolja, kar dokazuje 

standard Euro 6. V kombinaciji s pet- ali šeststopenjskimi ročnimi menjalniki ali robotiziranim 

menjalnikom Dualogic® lahko ob predstavitvi modela na trgu izbirate med motorji: 1,2-litrski z 51 kW 

(69 KM) in 1,3-litrskim 16-valjnim turbodizelskim motorjem MultiJet s 70 kW (95 KM). Dvovaljnik 0.9 

TwinAir Turbo s 62,5 kW (85 KM) ali 77 kW (105 KM) in 1,2-litrski EasyPower z 69 KM (avtoplin ali 

bencin) bodo na voljo kasneje. 

 

0,9-litrski TwinAir Turbo je na voljo v dveh različicah: s 62,5 kW (85 KM) ali 77 kW (105 KM). Poraba 

goriva pri prvem je 3,8 l/100 km pri kombinirani vožnji in z izpustom CO2 pod 90 g/km: to je izjemen 

dosežek z vidika prizanesljivosti do okolja in še en dokaz dejanskih, dostopnih tehnoloških rešitev, ki so 

jih pri Fiatu ponudili velikemu krogu voznikov ter s katerimi želijo kar najbolje prizanesti okolju in 

lastnikovemu žepu. Zlasti TwinAir Turbo je dober primer, kako je s tehnologijo mogoče znižati porabo in 

izpuste ter hkrati ponuditi avtomobil po dostopni ceni. 

 

Ponudba različic novega 500 se bo po predstavitvi na trgu obogatila tudi z 1,2-litrskim motorjem z 69 KM 

v konfiguraciji ECO.  

Motor ima majhen alternator, poseben aerodinamični paket in nove pnevmatike R14 in R15, ki 

zagotavljajo nizek kotalni upor in visoko odpornost proti obrabi. Te evolucijske spremembe kot celota 

prinašajo dejanske prihranke pri tekočih stroških in prizanašajo okolju. Vsem je skupna ena številka: skupni 

izpust CO2 je komaj 99 gramov na kilometer. 

 

Novi 500 je edini avtomobil v razredu (poleg Pande) z majhnim dizelskim motorjem, ki je najboljši 

dosežek sodobnega inženirstva: gre za 1,3-litrski 16-valjnik MultiJet II s 70 kW (95 KM), ki izpusti komaj 

89 gramov CO2 na kilometer in je skladen s standardom Euro 6.  

 

Jasno je, da je novi 500 enako predan okolju kot njegov predhodnik, ki je bil izbran za številne 

inovativne, trajnostne mobilnostne projekte, zlasti zaradi svojih lastnosti. Ni naključje, da večino 

avtoparkov za skupno rabo v večjih italijanskih mestih predstavlja model 500: gre za učinkovito, 

preprosto in uporabniku prijazno storitev, ki omogoča bolj ozaveščeno in skupno vožnjo, ki spoštuje 

okolje. 

 



Vrhunska raven varnosti in udobja  

Fiat 500 je skladen tudi z najstrožjimi standardi, zato spada med najvarnejše avtomobile v celotnem 

razredu. Zavorni sistem, ki je že tako stabilen in učinkovit, je zdaj še izboljšan z večjimi koluti ter je na 

voljo v različicah z 1,2-litrskim motorjem z 51 kW (69 KM). Učinkoviti in vrhunski motorji zagotavljajo 

dobre pospeške in predvidljivo obnašanje na cesti. Skratka, ta avtomobil lahko obvladuje tudi kritične 

razmere.  

 

Novi 500 je opremljen tudi s sedmimi serijskimi varnostnimi zračnimi blazinami (dve sta spredaj, dve ob 

oknih, dve ob straneh in ena pri kolenih). V novem modelu so vdelane najbolj dodelane tehnične rešitve, 

ki vozniku omogočajo popoln nadzor nad avtomobilom (aktivna varnost): ABS z elektronsko porazdelitvijo 

zavorne sile (EBD), naprednim elektronskim nadziranjem stabilnosti (ESP), protizdrsnim sistemom (ASR), 

sistemi pomoči pri speljevanju v klanec (Hill Holder) in hidravlično pomočjo pri zaviranju (HBA) za hitrejšo 

ustavitev v sili.  

 

Novi 500 je opremljen tudi z dinamičnimi in udobnimi elementi, da bo vsaka vožnja udobna in varna. Ti 

elementi so nadgrajeni s sistemom vzmetenja: sprednji sistem je neodvisno vzmetenje z vzmetnimi 

nogami MacPherson, zadaj pa sta kolesi povezani s torzijskim drogom. Na podlagi zasnove Magneti 

Marelli sta bili obe konstrukciji ustrezno pregledani in razviti za novi avtomobil, da se zagotovita odlično 

obvladovanje in vrhunsko vozno udobje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ponudba za vse okuse 

Ob začetku prodaje bosta za novi 500 na voljo dva nivoja opreme: Pop in Lounge, kot limuzina ali 

kabriolet.  

 

Spodaj je opisana ponudba za celoten trg Evrope, Srednjega in Bližnjega vzhoda ter Afrike (EMEA) in 

glede na zadevni trg se ponudba različic lahko razlikuje po vsebini (serijska ali dodatna oprema), da kar 

najbolje ustreza zahtevam posameznih držav. Če si želite ogledati ponudbo za posamezno državo, 

obiščite lokalno spletno mesto Fiat Press. 

 

Torej, serijska oprema vključuje sedem varnostnih zračnih blazin, Uconnect® Radio s sedmimi zvočniki, 

vhoda AUX-IN in USB, tipke na volanskem obroču ter dnevne luči z LED tehnologijo ter klimatska 

naprava. Še bogatejši v ponudbi je paket Lounge, ki ima še več izvrstnih podrobnosti, denimo 

panoramsko stekleno streho, lita platišča R15, usnjen volanski obroč, kromano sprednjo masko in 

informacijsko-razvedrilni sistem Uconnect® Radio LIVE s 5-palčnim barvnim zaslonom na dotik.  

 

Motorji, ki so vsi skladni s standardom Euro 6, zadovoljijo vse zahteve. Ob predstavitvi bosta na voljo 1,2-

litrski bencinski motor z 51 kW (69 KM) tudi s sistemom Start&Stop in 1,3-litrskim 16-valjnim 

turbodizelskim motorjem MultiJet s 70 kW (95 KM), 0,9-litrski bencinski motor TwinAir Turbo s 62,5 kW 

(85 KM) ali 77 kW (105 KM) oba s sistemom Start&Stop in 1,2-litrski EasyPower (na bencin ali avtoplin) z 

51 kW (69 KM) – vsi imajo pogon na sprednji kolesi ali robotizirani menjalnik Dualogic™. Ponudba se bo 

nato obogatila z 1,2-litrskim motorjem z 51 kW (69 KM) v konfiguraciji ECO. 

 

Za karoserijo je na voljo trinajst barv (pastelnih, kovinskih in trislojnih), novost sta rdeča odtenka Corallo 

in Opera; deset različnih litih platišč R15 ali R16; in trinajst različnih notranjosti. 

 

Novi 500 vam bo ulit kot najljubše hlače. Zato so na voljo trije različni paketi prilagoditev posebej za 

različico Lounge in ponujajo zanimive prednosti v primerjavi z nakupom posameznih prilagoditev. Paket 

Style vključuje lita platišča R16, bočne zaščitne letvice in meglenke, paket Cult pa vključuje usnjeno 

notranjost, 7-palčni digitalni barvni zaslon TFT, sijajno črno streho in zunanja vzvratna ogledala. Če želite 

najvišjo mero udobja, vam novi 500 samo v limuzinski izvedbi ponuja paket City: samodejna klimatska 

naprava, parkirna tipala zadaj in vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo.  

 

http://www.media.fcaemea.com/welcome.php/welcome.php?lng=2


Magneti Marelli za novi Fiat 500: najsodobnejša tehnologija in sestavni deli 

Mednarodno vodilno podjetje v oblikovanju in proizvodnji visokotehnoloških avtomobilskih sistemov in 

sestavnih delov Magneti Marelli je dobavitelj večine tehnologije, vgrajene v novem 500. Denimo 

instrumentne plošče, sprednje in zadnje luči, blažilniki, vzmetenje, izpušni sistem, elektronske krmilne 

enote, polnilni zbiralnik, robotizirani menjalnik Dualogic™ ter stopalke, armaturne plošče in drugi 

plastični sestavni deli. 

 

Instrumentna plošča Magneti Marelli je poleg analogne različice na voljo s 7-palčnim digitalnim 

zaslonom TFT, ki je že naravnan proti najrazvitejšim standardom HMI (vmesnik človek–stroj). Plošča z 

zaslonom TFT vozniku pregledno ponuja vse potrebne informacije, denimo merilnik hitrosti, tahometer 

in potovalni računalnik. Poleg tega so na zaslonu prikazane informacije iz sistema Uconnect® v različnih 

različicah.  

 

Osrednji del zaslona, ki nosi podobo avtomobila, lahko konfigurirate: izberite, katere podatke naj 

prikazuje potovalni računalnik, denimo prevoženo razdaljo, trenutno porabo goriva, domet in čas 

potovanja. Digitalni zaslon TFT je glede na različico novega 500 na voljo v dveh osnovnih grafičnih 

izvedbah – limuzini in kabrioletu – ter lahko spremeni videz skladno z izbranim načinom vožnje 

(navadno, športno in eko). 

  

Nove sprednje in zadnje luči, ki so med najbolj prepoznavnimi prvinami novega 500, so plod sodelovanja 

podjetij Magneti Marelli in Fiat. Oblika in ergonomija sta značilni za zgornji element sprednjih luči, ki 

vključujejo halogenske kratke luči in smernike, v spodnjem elementu pa so halogenske dolge luči ter 

prvič doslej tudi pozicijske luči LED in halogenske dnevne luči. Ksenonski žarometi, ki lahko povečajo 

intenzivnost in smer snopa ter prihranijo energijo, so na voljo kot dodatna oprema. 

Nove sprednje luči dopolnjujejo zadnje luči, ki so popoln izraz oblike in izdelave ter na edinstven način 

poskrbijo za prepoznavnost zadka. 

  

Plod sodelovanja podjetij Fiat in Magneti Marelli je tudi robotizirani menjalnik Dualogic™ naslednje 

generacije. Gre za samodejno elektro-hidravlično različico ročnega menjalnika, ki z elektronsko 

optimizacijo pretikanja olajša uporabo ter hkrati zmanjšuje porabo goriva in izpuste. Ta rešitev omogoča 

sekvenčno pretikanje brez sklopke ali popolnoma samodejno. Torej, Dualogic™ je popolno orodje za 



izbiro želenega načina vožnje: sproščeno in udobno v samodejnem načinu, ekološko in varčneje v 

načinu ECO ali agilno in športno s sekvenčnim pretikanjem z ročicami na volanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekskluzivna dodatna oprema in storitve blagovne znamke Mopar® 

Naj vaš 500 postane edinstven in resnično po vašem okusu: to je namen ekskluzivne kolekcije dodatne 

opreme in storitev iz podjetja Mopar, ki je referenčna blagovna znamka za storitve, skrb za stranke, 

originalne nadomestne dele in dodatno opremo za Fiat Chrysler Automobiles. 

 

Več kot 100 posebnih kosov dodatne opreme  

Vsi ti vrhunski kosi dodatne opreme se odlično ujemajo s tehničnimi in slogovnimi funkcijami novega 

vozila, da ga lahko v celoti prilagodite.  

 

V katalogu so lita platišča R14, R15 in R16 različnih oblik, barv in zaključkov, kromana ali barvana ohišja 

za ogledala, prepoznavni stranski emblemi, kromane letvice na strehi, zadnji spojler ter stranske in 

strešne nalepke. Če želite še povečati uporabnost svojega novega avtomobila, lahko izberete zadnji 

nosilec za prevažanje zimske športne opreme, denimo smuči ali snežnih desk.  

 

Ponudba obsega tri športne pakete – črnega, rdečega in belega –, ki so sestavljeni iz barvnega pasu 

vzdolž sredinske linije, ki se zaključi s šahovnico zraven zadnjega okna, ohišij za ogledala v barvi 

karoserije in dveh posebnih ohišij za ključ. V prodaji so tudi drugi kompleti ohišij za ključ, denimo ohišje 

Swarovski z logotipom 500, ekskluzivno ohišje v rdeči Corallo ali italijansko ohišje s cikcakastim vzorcem 

v barvah italijanske trobojnice.  

 

Novi kompleti za prilagajanje bodo na voljo z originalnimi folijami za streho in ohišje ogledal. Izbirate 

lahko med temi petimi barvami: črna mikroogljikova vlakna, matirana siva, matirana barva titana, 

vojaška zelena in denim. Barvi črna mikroogljikova vlakna in vojaško zelena sta na voljo tudi za 

armaturno ploščo, da notranjost odslikava posebnost zunanjost.  

 

Novi 500 lahko prilagodite z originalno dodatno opremo, denimo obešalnikom na sprednjem vzglavniku, 

preprogami, jekleno okrasno letvijo in športno opremo, ki vključuje aluminijaste pokrove stopalk in 

počivalnika za nogo. Prav vsi izdelki Mopar lahko spremenijo izviren in kulten avtomobil v edinstvenega. 
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