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צבעי מרכב

687 כחול

866 בורדו אוונגרד 695 אפור עכבר 876 שחור אלגנטי 372 אפור חאקי

111 אדום פסטל166 ירוק מילקשייק268 לבן 552 כתום-קורל

712 צהוב 735 אפור לא צפוי 952 תכלת

227 לבן קרח
צבעי קונסולה
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נתונים טכניים

בנזיןסוג דלק

4מספר צילינדרים

70.8x78.9קדח X מהלך )מ”מ(

1,242נפח מנוע )סמ”ק(

11.1:1יחס דחיסה

69 / 5,500הספק מרבי )כ”ס/סל”ד(

10.4 / 3,000מומנט מרבי )קג”מ/סל”ד(

הזרקה רב נקודתיתמערכת הזנת דלק

תמסורת

ידנית /Dualogic    תיבת הילוכים

R+5יחסי העברה

קדמיתהנעה

בלמים

דיסקבלמים קדמיים

תוףבלמים אחוריים

מתלים

נפרדים, מק’פרסוןקדמיים

טורסיוןאחוריים

היגוי

חשמלי Dualdriveסוג 

9.3קוטר סיבוב )מטר(

מידות ומשקולות

גובה )מ”מ( / 3,571 / 1,627 / 1,488אורך/רוחב

2,300בסיס גלגלים )מ”מ(

אחורי )מ”מ( / 1,413 / 1,407מפסק סרנים קדמי

185נפח תא מטען )ליטר(

900/865משקל עצמי ללא מטען )ק”ג(

35מכל דלק )ליטר(

ביצועים

12.9תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(

160מהירות מרבית )קמ”ש(

צריכת דלק

/16.6צריכת דלק עירונית )ק”מ לליטר( 16.1

/24.4צריכת דלק בין עירונית )ק”מ לליטר( 23.8

/20.8צריכת דלק ממוצעת )ק”מ לליטר( 20.4

/111פליטת CO2 )גרם לק”מ( 115



POPPOP STARLOUNGEדגם

בטיחות

555כוכבי בטיחות  

777כריות אוויר

+++אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע

ABS + EBD מערכת בלימה+++

ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית+++

BA מערכת סייען בלימה+++

LED DRL מערכת תאורת יום+++

+++חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים והתראת אי חגירה

+++שלדה מרכבי פלדה, בעלת אזורי קריסה מבוקרות

+++מושבים קדמיים עם קורה נגד צלילה

+++דוושות קורסות בשעת תאונה

Hill Holder מערכת סייען הידרדרות לאחור+++

חיצוני

+++תאורת יום LED קדמית בחותם 500

65R /14185 / 55R /15195 / 45R /16 / 175מידת צמיגים

סגסוגת קלהסגסוגת קלהפלדה + כיסוי פלסטיקסוג חישוק

+++מראות צד בצבע הרכב

+פנסי ערפל קדמיים

++אגזוז אחורי מצופה ניקל

++גימורי כרום בקו חלונות

+++מראות צד חשמליות

++חבילת כרום )בפגוש קדמי ואחורי(

+++שלט מפתח קפיצי

+פס מגן בדלתות עם לוחית 500

SKY ROOFOP חלון גג פנוראמי קבוע

+SUN ROOF  גג נפתח חשמלי פנוראמי

פנימי

+לוח מחוונים דיגיטאלי צבעוני TFT בגודל 7”

+++ CITY MODE - תוכנית לשינוי קשיחות גלגל ההגה

+++מחשב מידע עשיר

+++חלונות חשמל קדמיים

+++נעילה מרכזית

++גלגל הגה מצופה עור

+++גלגל הגה מתכוונן לגובה 

++כיוונון גובה מושב נהג

+++מחזיקי כוסות קדמיים 

בד מהודרבד מהודרבדסוג מושב

50 / 5050 / 50/5050יחס קיפול מושב אחורי

+++מנגנון זכרון החזרת מושב

+++תא כפפות נסגר

+++כיס אחסון בקונסולה מרכזית

שמע ובידור

+++שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

++פיקוד קולי על מערכת השמע

+™Uconnect מערכת שמע

++ Uconnect™ Multimedia מערכת שמע מתקדמת

++מסך מגע צבעוני 5”

USB / AUX+++

BT AUDIO כולל מערכת BT דיבורית++

666רמקולים



POP STAR/
LOUNGE POP

שחור אפור - תפירה ירוקה + הגה שחוראפור כהה - מסגרת כסופה + הגה לבן

שנהב אפור - תפירה אדומה + הגה לבן

שנהב אפור - תפירה לבנה + הגה לבן

שחור אפור - תפירה לבנה + הגה שחור אפור כהה - מסגרת אדומה + הגה לבן

אפור כהה - מסגרת כסופה + הגה שחור

אפור כהה - מסגרת אדומה + הגה שחור

מושבים
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אולמי תצוגה: רח' יגאל אלון 90, תל-אביב | רח’ דרך בית לחם 142, ירושלים | רח' ההסתדרות 104, חיפה | רח' התעשיה 19, רעננה
רח‘ גדוד 22, עכו | א.ת. מחצבות )רח‘ 2002(, נצרת | רח‘ האומן 1, חדרה | רח‘ פנקס 26, נתניה | רח‘ העמל 43, אשדוד | רח’ העמל 5, באר שבע   

התמונות, המפרטים והנתונים הנ”ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע 
אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. צריכת הדלק בפועל 
עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים 
נוספים. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה 
מוקדמת. ניתן לקבל מידע נוסף, ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

MCA | סמלת

מדד זיהום נתוני צריכת דלק** )ליטר/100 ק”מ(דגם
אוויר*

4.24בינעירוני6.2עירוני500 1.2 ל’ ידני
Dualogic ’4.14בינעירוני6.2עירוני500 1.2 ל

רמת האבזור תאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

169 FIAT 500 1.2 MT POP1

173FIAT 500 1.2 MT POP SKY1

185FIAT 500 1.2 MTA POP1

187FIAT 500 1.2 MTA POP SKY1

204FIAT 500 1.2 MTA POP STAR1

202FIAT 500 1.2 MTA LOUNGE1

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
כריות אוויר  7

בקרת סטייה מנתיב  

ניטור מרחק מלפנים  

זיהוי כלי רכב "בשטח מת"   
בקרת שיוט אדפטיבית  X

זיהוי הולכי רגל  

מצלמות רוורס  X

חיישני לחץ אוויר   
X חיישני חגורת בטיחות

X שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום  X

זיהוי תמרורי תנועה  

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב  X

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009


