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*) Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, 
Pre Delivery Inspection (0-beurt), 2 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage en kentekenkosten (kentekenaanvraag á €39,- BTW-vrij 
en tenaamstelling á 9,91 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-nor 
gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers.

PRIJZEN

UITVOERING MOTORISERING Energie-
label

Bijtellings-
categorie

CO2- 
uitstoot Code Netto cat. 

prijs
BPM 

bedrag
BTW 

bedrag
Fiscale 

waarde*
Consumenten-

prijs*

Pop TwinAir 100 22% 88 199.25W.7 9.845,- 1.297,- 2.068,- 13.210,- 13.995,-

PopStar TwinAir 100 22% 88 199.55W.7 10.672,- 1.297,- 2.241,- 14.210,- 14.995,-

Lounge TwinAir 100 22% 88 199.55W.7 11.498,- 1.297,- 2.415,- 15.210,- 15.995,-

STANDAARDUITRUSTING

Pop (standaarduitrusting)
vanaf 13.995

FUNCTIONALITEIT
• Airconditioning handmatig geregeld
• Bandenreparatiekit Fix & Go
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
• Centrale portier- en achterklepvergrendeling met 

afstandsbediening
• Ramen vóór elektrisch bedienbaar
• Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
• Trip computer

INTERIEUR
• Hoofdsteunen achter (2x)
• Infodisplay multifunctioneel 

EXTERIEUR
• 15” stalen velgen incl.sierdoppen
• Buitenspiegels in carrosseriekleur

VEILIGHEID
• ABS
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier (uitschakelbaar)
• Automatische activering alarmlichten bij noodstop
• Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
• Dagrijverlichting
• Elektronische Stabiliteitscontrole met Hill Holder
• Ruitenwisser achter

PopStar (extra uitrusting t.o.v. Pop)
vanaf 14.995,-

• 15" lichtmetalen velgen
• Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar
• Mistlampen vóór

• Radio/MP3/Bluetooth® met 4 speakers
• Stuurwiel leder met radio- en telefoonbediening
• TomTom voorbereiding

Lounge (extra uitrusting t.o.v. PopStar)
vanaf 15.995,-

• Airconditioning automatisch geregeld
• Armsteun midden vóór met opbergvak
• Binnenspiegel automatisch dimmend
• Chroomafwerking deurgrepen exterieur
• Cruise control

• Parkeersensoren achter
• Ramen achter donker getint
• Ramen achter elektrisch bedienbaar
• Regensensor
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EXTERIEUR / INTERIEUR 

PASTELLAK
Pop PopStar / Lounge CODE excl. BTW BTW 21% incl. BTW

O O 5CB Geen meerprijs

475 Rock ‘n Roll blue

O O 5CA

368,- 77,- 445,-
296 Glory white

O O 5CJ

176 Exotica red

METAALLAK

O O 5DN

517,- 108,- 625,-

348 Tech House grey

O O 5CE

876 Crossover black

O O 5DT

679 Underground grey

127 992
Zwart / grijs stof Zwart stof

O = Optie  – = Niet leverbaar

54



l = Standaard O = Optie – = Niet leverbaar

UITRUSTING / OPTIES / OPTIEPAKKETTEN

Pop PopStar Lounge CODE excl. BTW BTW 21% incl. BTW

FUNCTIONALITEIT
12V aansluiting in kofferruimte O O O 823 62,- 13,- 75,-
Airconditioning handmatig geregeld l l –
Airconditioning automatisch geregeld – – l

Bandenreparatiekit Fix & Go l l l

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar l l l

Centrale portier- en achterklepvergrendeling met 
afstandsbediening l l l

Cruise control – O l 416 124,- 26,- 150,-
Parkeersensoren achter – – l

Ramen vóór elektrisch bedienbaar l l l

Ramen achter elektrisch bedienbaar O O l 023 207,- 43,- 250,-
Reservewiel (volwaardig, 15") O O – 5IY 62,- 13,- 75,-
Reservewiel (volwaardig, 16") – O O 4UE 62,- 13,- 75,-
Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar l l l

Stuurwiel leder met radio- en telefoonbedieningv – l l

Trip computer l l l

Voorstoelen verwarmbaar – O O 452 190,- 40,- 230,-

AUDIO & NAVIGATIE
Radio/MP3/Bluetooth® met 4 speakers – l l

TomTom voorbereiding – l l

Uconnect navigatie met 5” touchscreen/Bluetooth®/
Uconnect Live/AUX/USB – O O 269 409,- 86,- 495,-

INTERIEUR
Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar O l l 195 128,- 27,- 155,-
Armsteun midden vóór met opbergvak O O l 132 107,- 23,- 130,-
Hoofdsteunen achter (2x) l l l

Hoofdsteunen achter (3x) O O O 511 66,- 14,- 80,-
Infodisplay multifunctioneel l l l

Rokerskit O O O 989 21,- 4,- 25,-

EXTERIEUR
Buitenspiegels in carrosseriekleur l l l

Chroomafwerking deurgrepen exterieur – – l

Ramen achter donker getint – O l 070 124,- 26,- 150,-

VEILIGHEID
ABS l l l

Airbag bestuurder l l l

Airbag passagier (uitschakelbaar) l l l

Airbag zijkant O O O 505 165,- 35,- 200,-
Automatische activering alarmlichten bij noodstop l l l

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) l l l

Binnenspiegel automatisch dimmend – O l 410 83,- 17,- 100
Dagrijverlichting l l l

Elektronische Stabiliteitscontrole met Hill Holder l l l

Mistlampen vóór O l l 097 165,- 35,- 200
Regensensor (alleen i.c.m optie 410) – O l 347 83,- 17,- 100
Ruitenwisser achter l l l

VELGEN

Pop PopStar Lounge CODE excl. BTW BTW 21% incl. BTW

15” stalen velgen incl.
sierdoppen l – – –

Geen meerprijs

15" lichtmetalen velgen – l – 108

16" lichtmetalen velgen – O l 438 211,- 44,- 255,-

l = Standaard   – = Niet leverbaar
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

MOTOR TwinAir 100
Aantal cilinders 2
Cilinderinhoud (cm3)  875
Compressieverhouding 10,0:1
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min 74 (100) / 5.500
Max. koppel in Nm bij t/min  145 (14,8) 1.900
Milieunorm  Euro 6
Distributie  Distributieketting
Brandstofsysteem  Elektronisch geregelde sequentiele en gefaseerde multipoint-inspuiting
Start&Stop systeem Ja

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Aandrijving Voorwielaandrijving
Versnellingsbak  Handgeschakeld
Aantal versnellingen 6
Stuurinrichting  Dualdrive elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel (m) 10,9

WIELOPHANGING   

Vóór Onafhankelijke McPherson-ophanging, dubbelwerkende telescooschokdempers en 
stabilisatorstang voorzien van trekstangen met kogeldraaipunten

Achter Torsieas met langsdraagarmen, schroefveren, telescoopschokdempers en 
stabilisatorstang

REMMEN (S=schijfremmen, T=trommelremmen)
Vóór (diameter in mm) S257
Achter (diameter in mm) T228

MATEN & GEWICHTEN
Lengte (mm) 4.065
Breedte (mm) 1.687
Hoogte (mm) 1.490
Inhoud bagageruimte / achterbank neergeklapt (l) 275 / 1.030
Inhoud brandstoftank (l)  45
Kentekengewicht (kg)  1.065
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1.650
Max. gewicht aanhangwagen geremd / ongeremd (kg) 1.000 / 400
Kogeldruk (kg) 60

BANDEN
Pop, PopStar 185/65 R15
Lounge 195/55 R16

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 180
0-100 km/u (sec.)  11,7

VERBRUIK & EMISSIE 1)

Richtlijn volgens EU-norm 1999 / 100
Brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 4,5
Brandstofverbruik in l/100 km buitenweg 3,4
Brandstofverbruik in l/100 km gecombineerd 3,8
CO2-emissie (g/km) 88

1)  Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een uiterst 
rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, stroomgebruikers en 
het wegdek). 
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GARANTIE / SERVICE

Fiat Garantie en pechhulpservice
• 2 jaar volledige fabrieksgarantie
• 3 jaar lakgarantie
• 8 jaar carrosseriegarantie
• 2 jaar Fiat Assistance: 24 uur, 7 dagen per week, hulp bij pech onderweg in Nederland en Europa 

inclusief vervangend vervoer of kosten voor overnachting

Fiat Assistance
Bij aanschaf van een nieuwe Fiat bent u gedurende de garantieperiode verzekerd van hulp bij pech onderweg 
in heel Europa. Fiat Assistance garandeert dat uw mobiliteit altijd gewaarborgd is: bij pech of een ongeval 
hoeft u alleen een gratis universeel nummer te bellen om direct te worden geholpen; van technische 
assistentie ter plekke tot het eventueel wegslepen van de auto naar de dichtstbijzijnde Fiat-werkplaats, van 
de terugreis of doorreis van de inzittenden tot de vergoeding van eventuele hotelkosten, van het beschikbaar 
stellen van een vervangende auto tot de toezending van onderdelen naar het buitenland.

Fiat Assistance komt ook te hulp bij de volgende 
ongemakken
• Gestrand zonder brandstof • Lekke band(en)
• Verkeerde brandstof getankt • Verloren of ingesloten sleutel
• Lege accu

Voordelig uw onderhoud afkopen met Easy Care
U kunt direct bij aankoop van uw auto het reguliere onderhoud voor een aantal jaren afkopen. U kunt daarbij 
zelf kiezen uit verschillende kilometrages en de looptijd. Dit biedt u een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte 
van de som van de losse onderhoudsmomenten en u heeft de garantie dat uw auto door specialisten 
wordt onderhouden. Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van originele onderdelen, waardoor uw auto 
gegarandeerd in topvorm blijft.  
Kijk op www.fiat.nl/easycare voor de tarieven, de voorwaarden en meer informatie.

Uw Fiat leasen of financieren?
Fiat Financial Services1 adviseert u graag. Ook als het 
gaat om de autoverzekering of het verlengen van de 
fabrieksgarantie. 
 

Particulier leasen 
U de brandstof, wij de rest.
Stel uw Fiat naar wens samen. Bepaal de looptijd en het 
aantal kilometer dat u per jaar wilt rijden. Wij regelen 
alles. U betaalt een all-inclusive maandbedrag. Alleen de 
brandstof komt daar nog bij!

Particulier financieren 
Een betaalplan met vaste maandbedragen.  
U koopt uw nieuwe droomauto: een Fiat. Bij de aankoop 
maakt u slim gebruik van een Fiat-financiering. U hoeft niet 
in één keer de investering te doen, maar betaalt in vaste 
maandbedragen. Perfect om overzichtelijk te budgetteren. 
Zonder verrassingen. U kunt met een gerust hart de weg 
op!

Zakelijk leasen 
Een vast leasebedrag per maand.
Stel uw nieuwe zakelijke Fiat samen. Bepaal de looptijd 
en het jaarlijks kilometrage. Onder meer verzekering, 
houderschapsbelasting, reparatie, onderhoud, banden en 
brandstof kunnen in het leasebedrag worden opgenomen. 
Besteed de investering, de administratie en het risico op 
waardevermindering uit, voor een vast maandbedrag. 
Geniet van zekerheid!  

Zakelijk financieren
Een betaalplan met vaste maandbedragen.  
U koopt een nieuwe Fiat voor uw bedrijf. Bij de betaling 
maakt u verstandig gebruik van een zakelijke financiering. 
U betaalt in vaste maandbedragen zodat u de kosten 
overzichtelijk kunt budgetteren. Dankzij de financiering 
hoeft u niet in één keer die investering te doen en houdt u 
dus méér werkkapitaal over. Garantie voor zakelijk succes! 
 

Fiat Autoverzekering
Lage premies, unieke voorwaarden. 
Uw Fiat verzekert u bij Fiat Insurance2. De Fiat 
Autoverzekering biedt een unieke dekking tegen een 
zeer scherpe premie. Profiteer onder meer van: tot 5 jaar 
aanschafwaardegarantie, geen eigen risico, reparatie bij uw 
eigen vertrouwde Fiat dealer met originele Fiat onderdelen.
Ontdek alle voordelen op www.fiatinsurance.nl

Fiat Extra Garantie 
Zekerheid zo lang u maar wilt.  
Nog langer genieten van de fabrieksgarantie op uw Fiat? 
Dat kan! Met Fiat Extra Garantie3 kunt u de garantieduur 
tot wel zeven jaar verlengen. Dat betekent zeven jaar lang 
kosteloze reparatie van defecten en gebreken, inclusief 
pech- en mobiliteitshulp in heel Europa, zonder eigen risico.

Ontdek alle voordelen op www.fiatextragarantie.nl  

  1  Fiat Financial Services is handelsnaam van FCA Capital Nederland BV (AFM 
vergunningsnummer 12013694).

  2  NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu is risicodrager 
van Fiat Insurance. 

  3  Fiat Extra Garantie wordt u aangeboden door Londen General Insurance 
Company Ltd, onderdeel van The Warranty Group (TWG). 
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Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn in euro’s. De prijzen en uitrustingen kunnen aan verandering onderhevig zijn, zonder voorafgaande opgave. FCA Netherlands 
B.V. behoudt zich het recht om zonder voorafgaande reden wijzigingen aan te brengen in de prijslijst. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijzen. Het getoonde 
beeldmateriaal kan afwijken van de werkelijkheid. 

FCA Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175 RA  Lijnden. www.fiat.nl

Uw Fiat-dealer:


