
 

                                   

 

 
Уважаеми клиенти, 

 
Имаме удоволствието да предоставим на Вашето внимание детайлна информация относно технически 

параметри, оборудване, гаранционни условия и нашето ценово предложение за FIAT 500 Hybrid 
Dolce Vita. 
 

 
 
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НИВО CULT 

  
АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ  
 

ESP (Electronic Stability Control): Eлектронна система за динамичен контрол на стабилността с контрол 
на сцеплението, контрол на въртящия момент на двигателя, спирачен асистент и асистент за потегляне 
по наклон  
TPMS (Tire Pressure Monitoring System): Система за мониторинг на налягането в гумите  
Oграничител на скоростта  
Въздушна възглавница за водача  
Въздушна възглавница за пътника отпред  
Странични въздушни възглавници за защита на тялото за предните места  
Въздушни възглавници тип “завеса” за защита на главите за предните и задните места  
Въздушна възглавница за коленете на водача  
ISOFIX куки за захващане на детско столче  
Автоматично активиране на аварийните светлини при внезапно спиране  
Напомняне за незакопчан колан 



 

                                   

 

 
 
 
 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ  

 
Старт-Стоп система на двигателя за икономия на гориво  
Електрическо заключване на вратите  
Централно заключване с дистанционен ключ  
Електронен имобилайзер, вграден в контактния ключ  
Kлиматична система  
Отопление на задното стъкло  
Чистачка на задното стъкло  
Регулиране на волана по височина  
Електроусилвател на волана Dualdrive™  
Мултифункционален волан  
Регулируеми във височина подглавници на предните седалки  
Електроуправляеми странични огледала  
Предни електроуправляеми стъкла  
Борд компютър с отчитане на среден разход, средна скорост и дистанция до следващо зареждане 
Извод за напрежение 12V  
Стикер за пътна помощ CIAO FIAT  
Капачка на резервоара с ключ 
  
 ЕКСТЕРИОР  

 
Брони в цвета на купето  
Задна броня с боядисана вложка  
14'' стоманени джанти  
Fix & Go: Комплект за ремонт на спукана гума  
Комплект за помпане на гуми  
Атермични стъкла 

 
ИНТЕРИОР 

 
Текстилна тапицерия  
Панел на арматурното табло в цвета на автомобила и лого 500  
Жабка със затваряне  
Поставка за напитки на централната конзола 
  

АУДИО И КОМУНИКАЦИИ 
 

Uconnect™ радио с 5-инчов Live сензорен дисплей с Bluetooth, USB и DAB с управление от волана 
 
 



 

                                   

 

 
 
 
 
 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ DOLCEVITA  

Всичко за ниво на оборудване  CULT +  
 
Външни огледала в цвета на автомобила 
Радио Uconnect™ със 7-инчов HD LIVE дисплей (AM/FM Dual Turner, USB, Audio Streaming) 
Apple CarPlay & Android Auto свързване на мобилни телефони  
Cruise Control: Система за поддържане на зададена скорост 
Неотваряем стъклен таван с щора 
Огледала в цвета на купето 
Хромирани ауспух, лайсни под прозорците, хромирана рамка на решетката 
15" алуминиеви джанти с гуми 185/55/R15 
Регулиране седалката на водача по височина 
Джоб на гърба на пътническата седалка 
  

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
 

Неотваряем стъклен таван с щора 
Полукожена тапицерия на седалките в бяло и черно 
Aвтоматична климатична система с антиполенов филтър  
Стелки – Dolce Vita 
Електроуправляеми и отопляеми странични огледала със сензор за външната температура 
Сензори за паркиране назад  
Сензор за дъжд/светлина  
Фарове за мъгла 

 
 

 
*Снимката е илюстративна 



 

                                   

 

 
 
 
 
Технически характеристики:  
 

1,0 Hybrid 70 к.с. Старт-Стоп 

ДВИГАТЕЛ

Брой цилиндри 3-цилиндров редови

Диаметър х ход на буталото мм 70 x 76,5

Работен обем куб.см 999

Максимална мощност при об./мин кВт (к.с.) 51 (70) 6000

Максимален въртящ момент при об./мин Нм (кгм) 90 (9,38) 3500

Екологична норма Euro 6d-Final

Впръскване многоточково електронно

впръскване Multipoint поетапно, система без връщане

Гориво бензин

ТРАНСМИСИЯ

Задвижване предно

Скоростна кутия 6-степенна механична

УПРАВЛЕНИЕ

Тип с пиньон и зъбно колело с електроусилвател Dualdrive™

Диаметър на завой м 9,3

СПИРАЧКИ

Предни мм дискови Ø 257 мм

Задни мм барабанни Ø 180 мм

ОКАЧВАНЕ

Предно независимо тип McPherson със стабилизираща щанга

Задно торсионно със стабилизираща щанга

ВЪНШНИ РАЗМЕРИ

Междуосие мм 2300

Дължина мм 3571

Височина мм 1488

Широчина с/без огледала мм 1627/1893

Предна/задна следа мм 1413/1407

Обем на багажника куб.дм 185

ТЕГЛА

Тегло кг 980

Вместимост на резервоара за гориво л 35

ДИНАМИКА

Максимална скорост км/ч 167

Ускорение 0-100 км/ч сек. 13,8

РАЗХОД НА ГОРИВО (WLTP)

Нисък  цикъл л/100 км 5,6

Висок цикъл л/100 км 3,9

Смесен цикъл л/100 км 4,9

CO2 емисии при смесен цикъл (г/км) 111-118  
 
 
 



 

                                   

 

 
 
 
 
 

Гаранция 

 
Фабричната гаранция на автомобилите FIAT е 3 години или 150 000 км без доплащане (което настъпи първо). В 
периода на фабричната гаранция има включена карта СБА за пътна помощ. Удължаването на гаранцията до 5 
години/150 000 км или до 7 години без ограничение на пробега, е възможно след допълнително заплащане, 

 
 
 
ЦЕНА НА АВТОМОБИЛА С ОПИСАНОТО ОБОРУДВАНЕ (цвят Rosso Passione):        34 750 ЛВ С ДДС 
 
ПРОМОЦИОНАЛНА МЕСЕЧНА ЛИЗИНГОВА ВНОСКА:     319 ЛВ С ДДС* 

 

 
* Средна стойност на месечната вноска, формирана при лизингов договор за 5 години (при пробег 75 000 км) за модел FIAT 
500 Hybrid (хечбек) 1.0 (70 к.с.) в ниво на оборудване Dolce Vita. Предложението е валидно за бизнес клиенти.  
Сума за получаване на автомобила с включена авансова вноска, такса одобрение, ¼ вноска каско, регистрация КАТ и 
Гражданска отговорност: 8 314 лв. при 75 000 км ограничение в пробега за периода и при 20% аванс и 35% остатъчна 
стойност за период от 60 месеца. Промоционалната вноска може да бъде постигната и при други договорни параметри. 
Възможни са различни лизингови конфигурации с намаляване и/ли увеличаване на аванса, остатъчната стойност и периода. 
Пълните лизингови условия се предоставят от OTP Leasing. 

 
 
Офертата е валидна до 28/02/2023 или до изчерпване на заявените количества. 
 
 
Посочените цени са в лева с включен ДДС и са определени в условията на Валутен борд при фиксиран курс 1.95583 лева за 1 
евро. При промяна на условията на Валутен борд, Витоша Ауто си запазва правото да коригира цените в съответствие с 
евентуалните изменения на обменния курс. 

 
 

Гр. София        С уважение, 

………………….        …………………………….. 


