
Fiat personbiler

Prisoversigt 1. februar 2018



alle priser er i danske kroner og anført uden leveringsomkostninger kr. 3.980,- inkl. moms
Merpris for Fiat 500C Cabrio + 25.000 kr.

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018.  der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifi kationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

fabriksmonteret ekstraudstyr kode PoP
kr.

LounGe 
kr.

sPortiva 
kr.

trinlister i døre (std på 500C esclusivo/Lusso) 018 1.000 1.000 1.000

Lakerede el-sidespejle med varme 041 2.000 ■ -

tonede ruder bag 070 - 2.000 ■

tågeforlygter 097 2.000 2.000 ■

automatisk klimaanlæg (1 zone) 140 - ■ ■

splitbagsæde 50/50 195 2.500 2.500 2.500

frau lædersæder i sportstrim 211 - 13.000 13.000

Xenon - gasforlygter inkl. forlygtespuler 230 - 13.000 13.000

Lomme bag sæderyg (kræver 626) 339 - 1.000 1.000

regn- og lyssensor 347 2.500 2.500 2.500

el soltag (kræver opt 626 og 339 - opt. 890 bortfalder) 400 - 6.000 11.000

mta Gear til 0.9 80 hk (kræver opt 041) 407 15.000 15.000 15.000

automatisk nedblænding af bakspejl 410 2.000 2.000 2.000

fartpilot 416 2.500 ■ ■

7" tft farve display - multifunktion 4Gf - 4.000 4.000

Lakerede fenderlister med 500 Logo 4m5 1.000 1.000 -

Gearknop i læder (ej med opt 407) 4vu - 1.000 1.000

alle priser er i dkr. inkl. moms■ = standard    – = fås ikke     

udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed.
Pris kr.

500 Benzin 

1.2 69 hk Pop 3 A+ 23,3/99 119.990

0.9 80 hk twinair turbo Pop 3 A++ 26,3/88 119.990

0.9 80 hk twinair turbo Lounge 3 A++ 26,3/88 139.990

0.9 80 hk twinair turbo sportiva 3 A++ 26,3/88 139.990

Fiat 500/500C 2018Fiat 500/500C 2018

standardudstyret i PoP omfatter bLandt andet:

standardudstyret i LounGe som PoP PLus føLGende:

standardudstyret i sPortiva som PoP PLus føLGende:

•   El ruder foran
•   El sidespejle
•   Manual aircondition
•   7 airbags
•   Uconnect 5” radio med touch skærm

•   Mobiltilslutning samt medieafspilning 
    via bluetooth
•   Multifunktionsrat i læder
•   Stort tripcomputer
•   LED lys i kombination med kørelys

•   Kromdørhåndtag
•   Højdejusterbart rat
•   Isofi x beslag til børnestole bag
•   Uconnect Live

•   Fartpilot
•   Automatisk klimaanlæg
•   15” alufælge

•   Fast glastag (ej på Cabrio)
•   Indfarvede sidespejle
•   Uconnect 7” radio med tocuh skærm i HD

•   Mobiltilslutning samt medieafspilning 
    via bluetooth
•   Krompakke

•   Fartpilot
•   Automatisk klimaanlæg
•   15” sorte alufælge
•   Uconnect 7” radio med tocuh skærm i HD

•   Carplay
•   Mobiltilslutning samt medieafspilning 
    via bluetooth
•   Sports sæder

•   Spoiler sæt
•   Sportslæderrat
•   Tågeforlygter
•   Ekstra mørkeruder bag



fabriksmonteret ekstraudstyr kode PoP
kr.

LounGe 
kr.

sPortiva 
kr.

Lydsystem beats by dre (ej med 803) 4yG 8.000 8.000 8.000

Parkeringssensor bag 508 3.000 3.000 3.000

fast glastag 59e 7.000 ■ 7.000

ratbetjent mta funktion (kun med 80 hk og opt 407) 5BH 2.500 2.500 2.500

Højdejustering af førersæde (kræver 339) 626 - 2.500 2.500

nødhjul (135/80*14) 803 800 800 800

fartgreb (ej til 500C og ej med opt 400) 890 600 ■ 600

Farver

farve 735 - grå 5dL 0 0 0

farve 268 - hvid 5Ca 2.500 2.500 2.500

farve 149 - mat grøn 8CZ - - 8.000

metallak/andre pastellfarver 4.000 4.000 4.000

farve 227 - perlemor lak 61P 13.000 13.000 13.000

Alufælge

15" alufælge 431 6.000 2.000 2.000

16" alufæge 435 8.500 4.500 -

15" alufælge 4WQ 6.000 2.000 -

16” alufæge 56J - - 4.000

15” alufæge 5a6 - - 4.000

16" alufæge 5eQ 8.500 4.500 -

15" alufælge 5yn 6.000 2.000 -

16" alufæge 5ZZ - 4.000 -

16” alufæge 6Jd - - 4.000

15" alufælge 6u4 6.000 2.000 -

15" alufælge 73Z 6.000 2.000 -

16" alufæge 74a 8.500 4.500 -

15" alufæge 74b - ■ -

16” alufæge 7HP - - 4.000

Pakker

Pack 05f (kromliste foran samt vinyl på forsæder) 05f - 2.000 -

Pack City 06P (opt 508 samt opt 347) 06P - 5.000 -

Pack komfort 06Q (195, 626, 339 samt måtter) 7QC - 6.000 -
Pack stile 06r 
(fenderlister med logo, tonede ruder samt kromliste på fronthjelm) o6r - 3.000 -

Pack uconnect 0ke (dab radio, carplay samt to ekstra højtalere) oke - 3.000 -

Pack uconnect 0kf (som Pack 0ke + navigation) okf - 12.000 -

Radio

uconnect 5" vP2 bluetooth, mediastreaming dab 7J0 2.000 2.000 -

uconnect 7" vP2 bluetooth, mediastreaming, dab 7Q9 - 2.000 2.000

Uconnect 7” VP2 Nav* Bluetooth, Mediastreaming DAB 7QC 13.000 11.000 11.000

Carplay (kræver 7” Uconnect) 8eW 1.000 1.000 ■

uconnect Live service rsW ■ ■ ■

to ekstra højtalere bag rC9 1.000 ■ ■

alle priser er i dkr. inkl. moms■ = standard    – = fås ikke     

ny fiat 500/500C 2018

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018. der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

* (navigation er ikke på dansk) 



udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed. Pris 

kr.
kamPaGne. 

Pris kr.

Benzin

0.9 105 hk twinair turbo eco Popstar 5 A+ 21,3/112 179.990

0.9 105 hk twinair turbo City Cross 5 A+ 20,4/113 194.990 179.995*

Diesel

1.3 mJt 95 hk eco Popstar 5 A+ 27,0/ 99 194.990

1.3 mJt 95 hk City Cross 5 A+ 23,8/ 114 209.990 194.995*

Ny fiat 500L 

Ny fiat 500L Wagon

*Gælder begrænset lager.**kampagnepris gælder til og med 31. marts 2018 
alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018.  der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifi kationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed. 
Pris kr.

kamPaGne. 
Pris kr.

Benzin

0.9 105 hk twinair turbo family 7 
sæder 5 A+ 20,8/112 198.995 179.990**

Diesel

1.3 mJt 95 hk family 7 
sæder 5 A+ 25,0/ 106 212.695

1.3 mJt 95 hk mta gear family 7 
sæder 5 A+ 25,6 / 104 230.571

1.6 mJt 120 hk family 7 
sæder 5 A+ 23,8 / 112 232.443 209.990**

standard udstyr i 500L oG 500L WaGon:

• Elruder for
• Fjernbetjent centrallås
• Aircondtion
• Fartpilot
• Læderrat
• LED kørelys
• Uconnect™ radio med Bluetooth
  medieafspiller samt Uconnect™ Live service

• Lændejusterbart bagsæde
• Højdejusterbart førersæde
• 4 vejs justerbart rat
• Dualdrive™ city servostyring
• 6 airbags
• Hill holder
• 3,5” TFT display.

City Cross har yderligere:
• 17” alufælge i Cross look
• 25 mm højere frihøjde
• SUV look

alle priser er i danske kroner og anført uden leveringsomkostninger kr. 3.980,- inkl. moms

alle priser er i danske kroner og anført uden leveringsomkostninger kr. 3.980,- inkl. moms



alle priser er i dkr. inkl. moms  – = fås ikke     

fiat 500L og 500L Wagon

fabriksmonteret ekstraudstyr kode PoPstar 
kr.

famiLy 
kr.

el betjente sideruder bag 023 4.000 4.000

tågeforlygter med kurvefunktion 097 4.000 4.000

klimaanlæg med to zoner - kræver opt 347 140 8.000 8.000

knæairbag 150 4.000 4.000

varme i forrude - kræver opt 140 253 6.000 6.000

magic cargo space 256 1.000 -

Lys- og regnsensor 347 3.000 3.000

Paronoma el-soltag - ej med opt 68f 400  22.000 22.000

automatisk nedblænding af bakspejl - kræver 347 410 3.000 3.000

16" letmetalfælge 420 5.000 5.000

beat by dre lydanlæg - ej med opt 803 4Jf 12.000 -

Parkeringssensor bag 508 5.000 5.000

fast panorama glas tag 59e 12.000 -

særligt Lounge indtræk ( kræver 8WG) 5kX 2.000 2.000

spejl på overvågning af 2. sæderække 68f 1.000 1.000

City nødbremse 5 km/t til 30 km/t - kræver opt 410 samt 347 6dC 3.000 3.000

Opgradering til Uconnect™ 7" med DAB - kræver opt 83X 7Q9 4.000 4.000

USB ladeport ved bagsædet - kræver 7" Uconnect™ skærm 83X 1.000 1.000

16" letmetalfælge - Lounge design 8Ce 5.000 5.000

Uconnect™  Link - carplay til Andriod/Apple 8eW 3.500 3.500

nødreservehjul - ej med opt 4Jf 803 2.100 2.100

Pakker

komfort pakke 03k - indeholder 023, 256, 68f samt måtter 03k 6.000 -

sikkerhed pakke 03L - indeholder 410 og 6dC - kræver 347 03L 6.000 6.000

Connect pakke 03m - indeholder 7Q9, 83X samt 8eW 03m 6.000 6.000

style pakke 03n - indeholder 097 samt kromudstyr - kræver 16" alufælge 03n 5.000 5.000

Lille sæde pakke 8We - indeholder lændestøtte i førersæde samt højdejust-
erbart pass. sæde med lændestøtte

8We 5.000 5.000

stor sæde pakke 8WG - indeholder opt 8We samt varme i forsæder, armlæn 
bag på 2. sæderække samt forstole med bord bag - kræver opt 5kX

8WG 8.000 8.000

Parkering pakke 9sb - indeholder opt 508, parkeringskamera samt indklap-
pelige sidespejle med lys til indstigning - kræver 03m eller 7Q9

9sb 9.000 9.000

Farver

metallak samt pastel farver 6.000 6.000

bi color - to farvet - hvid/sort/matsort tag 14.000 14.000

Gratis farve 652 blå demin 0 0

bi color - 652 med hvid/sort/matsort tag 8.000 8.000

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018. der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s



fabriksmonteret ekstraudstyr kode PoPstar
kr.

LounGe 
kr.

trinlister i døre for og bag 018 3.000 3.000

tonede ruder bag 070 2.000 2.000

aircondition med automatik (2 zoner) 140 8.000 ■

Lomme på sæderyg (kræver 08u) 339 1.000 1.000

tag ræling (ej med opt 400) 357 3.000 3.000

el soltag (ej med opt 357) 400 20.000 20.000

adaptiv fast pilot (kræver sikkerhedspakke) 412 2.000 2.000

Højdejusterbart passagersæde 454 2.000 2.000

vognbane assistent 4Ja se pakke ■

Beat by Dre (kræver 08H) 4Jf 10.000 10.000

krompakke 4mQ 3.000 3.000

ratbetjening af automat gear (til dCt) 4We - 2.000

Parkeringssensor bag 508 4.000 ■

kroge til fastgørelse af bagage 734 1.000 1.000

apple carplay 8eW 3.500 ■

reservehjul nødhjul 803 2.000 2.000

reservehjul i normal str. 980 5.000 5.000

indstigningslys i bunden af fordøre 9Z3 1.000 1.000

automatisk nedblænding af langt lys (kræver 5C5 + 08Q/9Le) Lms 0 0

Lys ved makeup spejle GnC 1.000 ■

dab radio rs9 1.000 1.000

navigation pakke (kræver rs9) uGe - 7.000

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018. der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

alle priser er i dkr. inkl. moms■ = standard    – = fås ikke     

udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed. 
Pris kr.

Benzin

1.4 multiair 140 hk Popstar 5 B 16,7 / 139 229.990

fiat 500X MY18

Diesel

1.6 mJt 120 hk Popstar 5 A+ 24,4 / 109 229.990

1.6 mJt 120 hk Lounge 5 A+ 25,0 / 107 249.990

1.6 mJt 120 hk dCt* Lounge 5 A+ 23,3 / 113 274.990

* dCt er fiat´s dobbelt koblingsgearkasse
alle priser er i danske kroner og anført uden leveringsomkostninger kr. 3.980,- inkl. moms

standardudstyret i PoPstar;

standardudstyr i LounGe som PoPstar +:

• 16” alufælge • multifunktions læderrat • 3,5” TFT display i monokrom
• el ruder for og bag • højdejusterbart førersæde og rat (4 vejs) • fartpilot
• aircondition • tågelygter med kurvefunktion • varme i forsæder
• 7” Uconnect skærm med bluetooth

• fuldautomatisk klimaanlæg med to zoner • vognbane assistent • 3,5” TFT display i farver
• Apple carplay • parkeringssensor bag • kompas
• 17” alufælge • lys ved makeup spejle



fiat 500X

alle priser er i dkr. inkl. moms■ = standard    – = fås ikke     

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018. der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

fabriksmonteret ekstraudstyr kode PoPstar
kr.

LounGe 
kr.

PAkkeR

komfort pakke 
armlæn, bagagerums inddeler, måtter for og bag, el justerbar lændestøtte

08H 4.000 4.000

Pakke komfort  
som pakke 08H + el justerbare forsæder

08J 8.000 8.000

Lys pakke
Xenonlys (25W) samt indvendig ambient lys

08L - 5.000

Teknik pakke 
el indklappelige sidespejle, alarm samt keyless go (kræver 9Z3)

08n - 5.000

City pakke
bak kamera, parkeringssensor bag, el indklappelige sidespejle

08P 5.000 -

Sikkerhedspakke
vognbaneassistent, blind spot/overhalings sensor, nødbremse (kræver 412 + 
508/08P)

08Q 10.000 -

Sæde pakke
lædersæder (i kombi med læderoptik) (kræver 339)

08u 20.000 20.000

Navigationspakke 
navigation, apple carplay samt kompas (kræver rs9)

0C2 10.000 -

Apple carplay pakke - inkl. kompas 0C3 4.000 -

Udsynspakke
lys- og regnsensor samt auto. nedblændigt bakspejl (kræver 140/0a9)

5C5 5.000 5.000

Vinterpakke 
varme i rattet samt ved viskerblade (kræver 5C5)

7JL 5.000 5.000

Sikkerhedspakke 
bak kamera, blind spot/overhalings sensor, nødbremse (kræver 412)

9Le . 7.000

FARVeR

Pastel og metallakker (gratis farve er 231 Cappuccino beige) 5.000 5.000

rosso amore 3 lagslak 61P 8.000 8.000

Giallo Amlafi 3 lagslak 802 15.000 15.000

ALUFæLge 
(bemærk at man ikke kan bestilles 18” på 1.6 MJT Lounge)

16" alufælge sorte fælge 421 5.000 -

18" alufælge 439 10.000 5.000

18" alufælge sorte fælge (Cross look) 5a6 - 5.000

17" alufælge sorte fælge 68P 5.000 2.500

17" alufælge 9Gf 5.000 ■

alt ekstraudstyr er beregnet med 85% afgift.



fiat panda 2018

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018.  der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifi kationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

fabriksmonteret ekstraudstyr kode easy
kr.

LounGe
kr.

elspejle med varme 041 2.200 ■

ekstra mørke ruder bag 070 2.000 2.000
tågeforlygter 097 2.200 2.200
klimaanlæg - opgradering 140 5.000 5.000
splitbagsæde med 5 nakkestøtter 195 2.200 2.200
opvarmet forrude (kræver opt 097) 253 4.100 4.100
Cargo box til bagagerum (ej til CNG) 256 1.500 1.500
Læderrat og -gearknop (kræver 5BH) 320 3.100 ■

mta-gear (til 0.9t 80 hk - ej CnG) 407 20.000 20.000
dab digital radio (kræver 8fb) 42b 3.000 3.000
varme i forsæder (kræver 253 og 626) 452 4.100 4.100
Parkeringssensor 508 4.100 4.100
ratbetjente funktioner (kræver 8fb) 5BH 2.200 ■

City brake - nødbremse 6dC 3.000 3.000
Højdejusterbart førersæde 626 2.200 2.200
reservehjul (nødhjul - ej til CnG) 803 1.100 1.100
Højdejusterbare seler foran samt loftgreb 890 1.100 1.100
Radio med Bluetooth,  USB/AUX samt dedikeret holder til mobil (kræver 5BH) 8fb 3.000 ■

fenderlister 927 1.000 1.000
farve 516 - orangio 0 0

alle andre pastel- samt metallakker 5.500 5.500

alle priser er i dkr. inkl. moms■ = standard   

udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed. 
Pris kr.

Benzin

1.2 69 HK Start&Stop easy 5 A+ 21,3/113 108.130

0.9 80 HK Twinair Turbo easy 5 A++ 26,3/88 106.179

1.2 69 HK Start&Stop Lounge 5 A+ 21,3/113 117.157

0.9 80 HK Twinair Turbo Lounge 5 A++ 26,3/88 115.203

standard udstyr i Panda omfatter bLandt andet:

• 5 seler • udvendigt termometer
• manuel aircondition • kørelys
• højdejusterbart rat • nakkestøtter foran med antiwhiplash
• el forruder samt fjernbetjent centrallåse • Hill holder (bakke assistent)
• smart fuel system • radio med CD/MP3 og 2 højttalere
• komplet instrumentering med avanceret tripcomputer • ergonomisk håndbremse

alle priser er i danske kroner og anført uden leveringsomkostninger kr. 3.980,- inkl. moms



• 5 seler • udvendigt termometer
• manuel aircondition • kørelys
• højdejusterbart rat • nakkestøtter foran med antiwhiplash
• el forruder samt fjernbetjent centrallåse • Hill holder (bakke assistent)
• smart fuel system • radio med CD/MP3 og 2 højttalere
• komplet instrumentering med avanceret tripcomputer • ergonomisk håndbremse

Fiat Punto 2018

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018.  der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifi kationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed. 
Pris kr.

Benzin

0.9 100 hk twinair turbo  easy 5 A++ 26,3/88 143.103

Diesel

1.3 MJT 90 HK easy 5 A++ 30,3/85 155.860

fabriksmonteret ekstraudstyr kode easy
kr.

metallak og speciel lak 5.500

tonede ruder bag 070 1.000

varme i forsæder 452 3.000

reservehjul (nødhjul maks. 80 km/t) 4ue 1.000

reservehjul 185/65r15 5iy 1.000

Gratis farve hvid 296 0 0

standard udstyr i easy omfatter bLandt andet:

alle priser er i dkr. inkl. moms

Benzin

• Indfarvede el sidespejle med varme • Armlæn ved førersæde
• Splitbagsæde • Lys sensor
• Højdejusterbart rat (4 vejs) samt førersæde • Regn sensor
• Tåge forlygter med kurvefunktion • Automatisk nedblænding af bakspejl
• Læderrat og gearknob • Klima anlæg
• Rat betjent radio • Radio med bluetooth
• El ruder foran • Fartpilot 
• El ruder bag • Parkeringssensor bag

alle priser er i danske kroner og anført uden leveringsomkostninger kr. 3.980,- inkl. moms



alle priser er i dkr. inkl. moms■ = standard    – = fås ikke     

udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed. 
Pris kr.

LaGertiLbud inkL. 
VINTERHJUL*

Benzin

1.4 95 hk Pop 5 B 17,5/132 177.783 159.995

1.4 95 hk easy 5 B 17,5/132 195.831 169.995

1.4 tJet turbo 120 hk easy 5 B 16,7/139 215.796 189.995

1.4 tJet turbo 120 hk Lounge 5 B 16,7/139 236.975 209.995

udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed. 
Pris kr.

LaGertiLbud inkL. 
VINTERHJUL*

Benzin

1.4 95 hk Pop 5 B 17,5/132 188.613 169.995

1.4 95 hk easy 5 B 17,5/132 206.661 179.995

1.4 tJet turbo 120 hk easy 5 B 16,7/139 226.622 199.995

1.4 tJet turbo 120 hk Lounge 5 B 16,7/139 245.855 219.995

Diesel

1.3 mJt 95 hk easy 5 A+ 27,0/99 206.943

1.6 mJt 120 hk eco Lounge 5 A++ 29,4/89 226.647
 

Diesel

1.3 mJt 95 hk easy 5 A+ 27,0/99 215.823

1.6 mJt 120 hk eco Lounge 5 A++ 29,4/89 235.527

Benzin

Benzin

fiat tipo 5-dørs

Fiat Tipo 5-dørs og tipo station wagon

fiat tipo station wagon

fabriksmonteret ekstraudstyr kode PoP
kr.

easy 
kr.

LounGe 
kr.

fjernbetjent centrallås ■ ■ ■

manuel aircondition ■ ■ ■

elspejle med varme ■ ■ ■

Højdejusterbart førersæde og rat (4 vejs) ■ ■ ■

el betjente ruder for ■ ■ ■

City servostyring - særlig let med by kørsel ■ ■ ■

Tagræling (ej til HB) ■ ■ ■

tft display - avanceret tripcomputer med mange funktioner ■ ■ ■

Led kørelys - ■ ■

regn-, og lyssensor samt automatisk nedblænding af bakspejl - - ■

el betjente bagruder (std på alle sW) 023 3.000 ■ ■

ekstra mørke ruder bag 070 1.000 1.000 1.000

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018.  der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifi kationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

* tilbuddet med vinterhjul gælder kun biler på lager. begrænset antal

alle priser er i danske kroner og anført uden leveringsomkostninger kr. 3.980,- inkl. moms



Fiat Tipo 5-dørs og tipo station wagon

fabriksmonteret ekstraudstyr kode PoP
kr.

easy 
kr.

LounGe 
kr.

tågeforlygter med kurvefunktion 097 2.000 ■ ■

armlæn ved førersæde med opbevaringsrum 132 2.000 ■ ■

automatisk klimaanlæg 140 8.000 8.000 ■

splitbagsæde ■ ■ ■

Cargo box til bagagerum (ej til SW) 256 2.000 2.000 2.000

armlæn til bagsæde 275 1.000 1.000 1.000

Parkeringskamera bag 316 - 4.000 4.000

Læderrat og -gearknop (kræver 5BH) 320 2.000 ■ ■

Lændestøtte ved førersæde 40y 2.000 2.000 2.000

fartpilot (ej med 80a) 416 1.000 1.000 ■

16" alufælge (ej på 1.6 mJt 120 hk eco) 420 5.000 5.000 ■

16" alufælge aero design (1.6 mJt 120 hk) 433 - - ■

17" alufælge (ej til 1.6 mJt 120 eco) 435 - - 3.500

varme i forsæder 452 3.000 ■ ■

Passagersæde højdejusterbart 454 2.000 2.000 2.000

12v strømstik i bagagerum 4HG 1.000 1.000 ■

kit krom 1 - skrabelist i bund af vinduer 4mQ - - 1.000

kit krom 2 - kromlist i grill samt tågelygteindsats (kræver 4mQ) 4uv - - 1.000

Parkeringssensor bag 508 2.000 2.000 2.000

ekstra motorhjælpe varmer (kun til benzin) 52y 3.000 3.000 3.000

Ratbetjening til 5” Uconnect (kræver 5” Uconnect samt 320) 5BH 1.000 ■ ■

dab til Pop 6Zf 2.000 - -

Lædersæder (kombineret med læderoptik) 728 - - 15.000

5" Uconnect Bluetooth (kræver 5BH) 7HZ 4.000 ■ -

5" Uconnect Bluetooth med DAB (kræver 5BH) 7J0 6.000 2.000 -

5" Uconnect Bluetooth med Navigation (ej på dansk) (kræver 5BH og RSW) 7J1 12.000 8.000 -

5" Uconnect Bluetooth med DAB og Navigation (ej på dansk) (kræver 5BH 
og rsW) 7J2 14.000 10.000 -

krom håndtag (kræver 7k7) 7k7 1.000 ■ ■

7" Uconnect HD Bluetooth - - ■

7" Uconnect HD Bluetooth med DAB 7Q9 - - 2.000

7” Uconnect HD Bluetooth med Navigation (ej på dansk) - kræver 8EW 7Qa - - 8.000

7” Uconnect HD Bluetooth med DAB og Navigation (ej på dansk) - kræver 
8eW

7QC - - 10.000

reservehjul (nødhjul) - kun til 5 dørs 803 1.000 1.000 1.000

sikkerhedspakke stor - adaptive fartpilot, hastighedsbegrænser samt full 
brake Control (ej til 1.4 95 hk) 80a - 8.000 8.000

sikkerhedspakke lille - hastighedsbegrænser samt full brake Control 
(kræver 416) 8mC 4.000 4.000 4.000

Carplay 8eW - - 1.000

sidespejle i vognfarve (kræver 7k7) 976 1.000 ■ ■

reservehjul normal str 980   2.000 2.000 2.000

Live service til uconnect 5/7" (kræver 5" uconnect) rsW 500 ■ ■

Farver

farve 249 - bianco 0 0 0

alle andre farver 6.000 6.000 6.000

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018. der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s



FIAT QUBO MY16

udstyrs-
niveau døre enerGi

kLasse
km/L/ 

Co2 Gr/km
veJLed. 
Pris kr.

Diesel

1.3 mJt 80 hk mta easy 5 A+ 25,6/103 202.104

fabriksmonteret ekstraudstyr kode easy 
kr.

aircondition, manuelt anlæg 025 12.000

tonede ruder (ikke med 519) 070 2.100

tågeforlygter 097 2.600

splitbagsæde 195 3.100

metallak 210 5.000

ratbetjening af radio (kræver 414 el 4Cu) ej med 5kv 245 1.000

tagbøjler 375 3.100

mta gear 407 ■

Lændestøtte førersæde 40y ■

radio med touch skærm, bluetoth og medieafspiller (kræver 245 el. 5kv) 414 4.000

fartpilot 416 2.100

Højdejusterbart førersæde 450 ■

varme i forsæder 452 4.100

navigation (ej på dansk - kræver 245 el 5kv) 4Cu 10.000

speciallak - farve 551 og 479 3.000

Parkeringssensor 508 4.600

dobb. bagdøre (ikke med 070) 519 4.100

Læderrat med ratbetjening (kræver 414 el 4Cu) 5kv 1.000

dab (kræver 414) 6Qd 1.000

usb ladeport 83X 1.000

Gratis farve: rød 168 0

Gratis farve: Hvid 249 0

alle nybilspriser i denne prisoversigt er anført uden leveringsomkostninger; kr. 3.980,- inkl. moms. denne prisliste er gældende fra 1. januar 2018.  der tages forbehold for ændringer som følge af statens 
regulering af registreringsafgiften. Forbrugstallene er for kombineret kørsel (EU 2004/3/EF). Priser, specifi kationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel. Alle priser er inkl. moms. 
importør: fiat Group automobiles denmark a/s

alle priser er i dkr. inkl. moms■ = standard   

Diesel

alle priser er i danske kroner og anført uden leveringsomkostninger kr. 3.980,- inkl. moms


