New FIAT 500 Lounge 1.2

Tehniskā specifikācija (Attēlā redzamā bilde atsķiras no piedāvātās automašīnas)
Dzinēja darba tilpums, cm3
Jauda, kW (ZS)
Griezes moments Nm
Degvielas veids
Degvielas tvertnes tilpums, l
Degvielas patēriņš, l / 100km (pilsēta / šoseja / vidējais)
CO2 emisijas g / km
Emisiju standarts
Maksimālais ātrums, km / h
Paātrinājums 0-100 km / h, s
Pārnesumkārba
Piedziņas riteņi
External garums / platums / augstums, mm
Garenbāze (mm)
Durvis
Vietu skaits
Bagāžas nodalījuma apjoms litros
Krāsa
Salona krāsa
Piedāvātā cena:
Mēneša maksājums:

1.242
51 (69) pie 5.500 ap/min
102 pie 3.000 ap/min
Benzīns
35
6,2/4,2/4,9
115
Euro 6
160
12,9
Mehāniskā pārnesumkārba
Priekšējie
3.571/1.893/1.488
2.300
3
4
185
Balta
Pelēka

11 990 Eur
96 Eur / mēsesī *

*Līzinga piedāvājums no A/S Swedbanka. Līzinga termiņš - 5 gadi. Mēneša maksājums 96 Eur, automašīnai, kuras pilna cena ir 11990
EUR. Pirmā iemaksa - 20 %, no auto pilnas cenas. Atlikusī vērtība 38 % (vai 3765,45 eur). Nobraukuma ierobežojums- 80 000 km.
Procentu likme 1,99 %.

Automašīnas standarta aprīkojums
Dizains
•15” vieglmetāla diski
•Sānu skata spoguļi virsbūves krāsā
•Hroma pakete (sānu logu kontūrasar hroma ielaidumiem, hromēts izpūtēja uzgalis, hromētas daļas priekšējā un
aizmugurējā •bamperī, hromēts ātrumpārslēga uzgalis)
•Krāsoti sānu moldingi ar 500 etiķeti
•Hromēti durvju rokturi
Komforts un funkcionalitāte
•Start&Stop sistēma
•Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
•Nolokāmi aizmugurējie sēdekļi 50/50
•Ādas apdare stūres ratam un ātrumu pārslēgam
•Gaisa kondicionētājs ar putekļu filtru
•Elektroniski regulējami un apsildāmi sānu skata spoguļi ar ārējo temperatūras sensoru
•Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija
•Sīklietu kabatas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm
•Pakate „aukstajām valstīm” – pastiprināts ģenerators un akumulators
•Apsildāms aizmugurējais logs ar loga tīrītāju
•Elektriskais stūres pastiprinātājs
•Stūres augstuma regulācija
•Elektroniski logu pacēlāji priekšā
•Info dators
•Galvenie lukturi ar „Follow me home” funkciju
•Immobilaizers
•Maza izmēra rezerves ritenis
Drošība
•ABS, EBD, BAS
•ESP+ASR/MSR, HBA un automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma
•7 gaisa drošības spilveni
•Miglas lukturi
•Aizmugurējie galvas balsti ar regulējamu augstumu
•ISOFIX stiprinājumi
•FPS- ugunsdrošības sistēma
Audio un tehnoloģijas
•Blue & Me sistēma Bluetooh tehnoloģija Hands Free sistēma, balss atpazīšana un digitālo audio failu atskaņotājs ar
USB portu •Multistūrē
•Radio ar CD un MP3 atskaņotāju
•Multifunkcionāla stūre

Garantija(rūpnīcas):
2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma vai 3 gadi līdz 100 000 km

