Prijslijst per 1 januari 2018
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STANDAARDUITRUSTING

PRIJZEN

Lusso (extra uitrusting t.o.v. 124 Spider)
vanaf 38.475,•
•
•
•
•

17" lichtmetalen velgen
Afdekkap rolbeugel met zilveren afwerking
Airconditioning automatisch geregeld
Bekleding leder
Dubbele uitlaat verchroomd

•
•
•
•

Mistlampen vóór
Parkeersensoren achter
Voorruitomlijsting met zilveren afwerking
Zwarte interieur accenten

124 Spider (standaarduitrusting)
Vanaf 35.975,FUNCTIONALITEIT
• 12V aansluiting
• Airconditioning handmatig geregeld
• Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
• Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control
• Bandenreparatiekit Fix & Go
• Ramen vóór elektrisch bedienbaar
• Start-/stopknop met wegrijbeveiliging
• Stuurwiel in hoogte verstelbaar
• Stuurwiel leder met radio- en telefoonbediening
AUDIO & NAVIGATIE
• Infotainment systeem 7" touchscreen met radio, Bluetooth,
DAB+, AUX, USB, Wi-Fi
INTERIEUR
• Bagageruimteverlichting
• Zilveren interieur accenten
• Infodisplay multifunctioneel
• Versnellingspookknop leder
• Vloermatten
• Aangepaste middentunnel met extra opbergvak

EXTERIEUR
• Buitenspiegels in carrosseriekleur
• Voorruitomlijsting in carrosseriekleur
• Softtop van stof met verwarmbare achterruit
• Dubbele uitlaat roestvrij staal
• Afdekkap rolbeugel met zwarte afwerking
VEILIGHEID
• ABS
• Airbag bestuurder
• Airbag passagier (uitschakelbaar)
• Airbag zijkant
• Automatische activering alarmlichten bij noodstop
• Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
• Brake Assist System
• Dagrijverlichting
• Elektronische Stabiliteitscontrole
• Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar
• Actieve voetgangersbescherming

Bijtellingscategorie

CO2uitstoot

Code

Netto cat.
prijs

BPM
bedrag

BTW
bedrag

Fiscale
waarde*

Consumentenprijs*

1.4 MultiAir Turbo 16v 140

22%

148

348.P00.1

21.304,-

9.387,-

4.474,-

35.165,-

35.975,-

1.4 MultiAir Turbo 16v 140

22%

148

348.L00.1

23.370,-

9.387,-

4.908,-

37.665,-

38.475,-

1.4 MultiAir Turbo Automaat 16v 140**

22%

153

348.L01.1

24.490,-

10.532,-

5.143,-

40.165,-

40.975,-

UITVOERING

MOTORISERING

124 Spider
Lusso

Energielabel

*) 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 10,20 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.
**) Automatische transmissie
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EXTERIEUR / INTERIEUR
PASTELLAK

124 Spider

Lusso

CODE

O

O

5CA

O

O

5CB

574,-

695,-

O

O

210

574,-

695,-

O

O

5DQ

574,-

695,-

O

5DP

574,-

695,-

O

5CE

574,-

695,-

O

5DN

574,-

695,-

O

4H5

1.236,-

1.495,-

excl. BTW

incl. BTW

Geen meerprijs

162 Rosso Passione

163 Bianco Gelato

METAALLAK

201 Bronzo Magnetico

816 Azzuro Italia
O

807 Grigio Argento
O

243 Grigio Moda
O

244 Nero Vesuvio

SPECIALE LAK
O

819 Bianco Ghiaccio

008 Stoffen bekleding
(zwart)

404 Lederen bekleding (zwart) /
470 (bruin)

O = Optie – = Niet leverbaar
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UITRUSTING / OPTIES / OPTIEPAKKETTEN

COMFORT
12V aansluiting
Airconditioning handmatig geregeld
Airconditioning automatisch geregeld
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening
Cruise control
Bandenreparatiekit Fix & Go
Parkeersensoren achter
Ramen vóór elektrisch bedienbaar
Start-/stopknop met wegrijbeveiliging
Stuurwiel in hoogte verstelbaar

124 Spider

Lusso

●

●
–

CODE excl. BTW

Stuurwiel leder met radio- en telefoonbediening

●

●

Voorstoelen verwarmbaar

–

O

JKP
HAA
HAB
GTF
GXM
NHM
XFP
XAA
JPY
GX7
SUA
RDZ/
SCC
JPM

●

●

8FE

–

O

RCP

●
–

●

LDC
732
XSA
XSB
LAZ
CVB
CLA

AUDIO & NAVIGATIE
Infotainment systeem 7" touchscreen met radio, Bluetooth, DAB+, AUX, USB, Wi-Fi
Bose Hi-Fi premium audiosysteem met 9 speakers, waaronder 4 in hoofdsteun en
subwoofer
INTERIEUR
Bagageruimteverlichting
Bekleding leder
Zilveren interieur accenten
Zwarte interieur accenten
Infodisplay multifunctioneel
Versnellingspookknop leder
Vloermatten
Aangepaste middentunnel met extra opbergvak
EXTERIEUR
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Voorruitomlijsting in carrosseriekleur
Voorruitomlijsting met zilveren afwerking
Softtop van stof met verwarmbare achterruit
Dubbele uitlaat roestvrij staal
Dubbele uitlaat verchroomd
Afdekkap rolbeugel met zwarte afwerking
Afdekkap rolbeugel met zilveren afwerking
VEILIGHEID
ABS
Airbag bestuurder
Airbag passagier (uitschakelbaar)
Airbag zijkant
Automatische activering alarmlichten bij noodstop
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
Brake Assist System
Dagrijverlichting
Elektronische Stabiliteitscontrole
Mistlampen vóór
Veiligheidsgordels vóór in hoogte verstelbaar
Actieve voetgangersbescherming

● = Standaard
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O = Optie

P = Optiepakket – = Niet leverbaar

●
–

●

●

●

●

●

●

●

●
–

●

●

●

●

●

●

●

●
–

●

●
–
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
–

●
–
●
●
–
●
–

●
●
–
●
–
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
–

●

●

●

●

●

●

LEP
MJN
MJR
MXV
NEK
NEL
MJ1
MJ3

CGW
CGZ

124 Spider

Lusso

–

O

8FF

661,-

800,-

–

O

8FG

1.240,-

1.500,-

124 Spider

Lusso

16" lichtmetalen velgen

●

–

WDB

Geen meerprijs

17" lichtmetalen velgen

–

●

WAC

Geen meerprijs

incl. BTW
PACK PREMIUM
Achteruitrijcamera
Smart keyless entry met centrale portiervergrendeling
Navigatie
PACK VISIBILITY
LED koplampen automatisch
Automatische niveau regeling koplampen
Koplampsproeiers
Adaptive Front Light System (AFLS)
Regen- en lichtsensoren

244,-

295,-

579,-

700,-

CODE excl. BTW

incl. BTW

VELGEN
CODE excl. BTW

incl. BTW

LAB
LMK
BNB
LNJ

● = Standaard – = Niet leverbaar
13

14

15

TECHNISCHE SPECIFICATIES
MOTOR
Aantal cilinders
Cilinderinhoud (cm3)
Boring x slag (mm)
Compressieverhouding
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min
Max. koppel in Nm bij t/min
Milieunorm
Distributie
Brandstofsysteem
Start&Stop systeem
TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Aandrijving
Versnellingsbak
Aantal versnellingen
Stuurinrichting
Draaicirkel (m)

1.4 MultiAir Turbo 16v 140

1.4 MultiAir Turbo AT 16v 140
4
1.368
72,0 x 84,0
9,8 : 1
103 (140) / 5.000
240 / 2250
Euro 6
Distributieriem
Elektronisch geregelde sequentiele en gefaseerde multipoint-inspuiting
Nee

Achterwielaandrijving
Handgschakeld

WIELOPHANGING
Vóór
Achter

Dubbele wishbone met stabilisatorstangen
Multilink met stabilisatorstangen

REMMEN
Schijfremmen vóór en achter (diameter in mm)

S 280

MATEN & GEWICHTEN
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Inhoud bagageruimte (l)
Inhoud brandstoftank (l)
Kentekengewicht (kg)
Max. toelaatbaar gewicht (kg)

4.054
1.740
1.233
140
45
1.025
1.315

BANDEN
124 Spider
Lusso

195/50 R16

–
205/45 R17

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u)
0-100 km/u (sec.)

215
7,5

VERBRUIK & EMISSIE 1)
Richtlijn volgens EU-norm
Brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer
Brandstofverbruik in l/100 km buitenweg
Brandstofverbruik in l/100 km gecombineerd
CO2-emissie (g/km)

8,5
5,1
6,4
148

1)

16

Automaat
6
Elektrische stuurbekrachtiging
9,4

214
7,6

715/2007 - 2015/45W
9,1
5,2
6,6
153

 et 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
H
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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FINANCIEREN EN LEASEN

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

Mopar® is het servicemerk van Fiat Chrysler
Automobiles dat zich bezighoudt met de levering van
originele onderdelen, accessoires en alle diensten
die bedoeld zijn voor de zorg en het onderhoud
van uw Fiat. Hiervoor hebben we diverse services
beschikbaar.

KLANTENSERVICE
Heeft u informatie of hulp nodig? Zoekt u een erkend
servicecentrum of dealerbedrijf? Wilt u meer te weten
komen over lopende acties? U kunt contact opnemen
met de klantenservice via het universele gratis
nummer 00 800 3428 0000. U kunt ook de app Ciao
Fiat Mobile downloaden die gratis beschikbaar is.

FABRIEKSGARANTIE
Bij de aankoop van een nieuwe Fiat is een garantie
van 24 maanden inbegrepen die ingaat vanaf
de registratiedatum en geen kilometerbeperking
heeft. De garantie biedt dekking tegen materiaalen fabricagefouten, die gratis zullen worden
verholpen met behulp van originele of gereviseerde
onderdelen. Tevens geldt een lakgarantie van
36 maanden en 96 maanden plaatwerkgarantie.
Gedurende de fabrieksgarantieperiode bieden
wij u kosteloos hulp bij pech onderweg. Voor de
volledige garantievoorwaarden verwijzen we u naar
de handleiding Garantie- en Diensten. Deze kunt u
verkrijgen bij uw Fiat-dealer.

HOUD UW FIAT IN
TOPCONDITIE MET MOPAR®
VEHICLE PROTECTION

JOUW FIAT LEASEN OF
FINANCIEREN?

dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd door
speciaal opgeleide monteurs bij erkende Fiatwerkplaatsen, waar wordt gewerkt met de juiste
gereedschappen en testapparatuur, en dat daarbij
uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt.

Fiat Financial Services1 adviseert je graag. Ook als
het gaat om de autoverzekering of het verlengen van
de fabrieksgarantie.

EXTRA GARANTIE

PARTICULIER LEASEN

Geen onverwachte reparatiekosten
Fiat Extra Garantie is een service die u in staat
stelt de reguliere fabrieksgarantie uit te breiden
tot maximaal 7 jaar zonder eigen risico en zonder
kilometerlimiet. Mocht u gedurende die periode
pech of problemen met uw Fiat krijgen, kunt u
rekenen op het officiële Fiat-netwerk servicenet
en het vakmanschap van het personeel in onze
gespecialiseerde werkplaatsen. Zo kunt u jarenlang
zorgenvrij rijden. Kijk voor meer informatie en de
tarieven op www.fiatextragarantie.nl.
Fiat Extra Garantie wordt u aangeboden door Londen
General Insurance Company Ltd, onderdeel van The
Warranty Group (TWG).

EASY CARE

Vooraf duidelijkheid over uw onderhoudskosten
Met Easy Care koopt u het reguliere onderhoud
voor een aantal jaren af. U kunt daarbij kiezen uit
verschillende opties voor het kilometrage en de
looptijd. Easy Care biedt u daarbij een aanzienlijk
prijsvoordeel ten opzichte van de som van de losse
onderhoudsmomenten en geeft u de garantie dat
uw auto door specialisten wordt onderhouden. Met
Easy Care bent u dus verzekerd van zorgeloos rijden
zonder later met hoge onderhoudskosten te worden
geconfronteerd.

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

PARTICULIER FINANCIEREN

Een betaalplan met vaste maandbedragen.
Je koopt jouw nieuwe droomauto: een Fiat. Bij
de aankoop maak je slim gebruik van een Fiatfinanciering. Je hoeft niet in één keer de investering
te doen, maar betaalt in vaste maandbedragen.
Perfect om overzichtelijk te budgetteren. Zonder
verrassingen. Je kunt met een gerust hart de weg op!

ZAKELIJK FINANCIEREN

Een betaalplan met vaste maandbedragen.
Je koopt een nieuwe Fiat voor je bedrijf. Bij de
betaling maak je verstandig gebruik van een zakelijke
financiering. Je betaalt in vaste maandbedragen
zodat je de kosten overzichtelijk kunt budgetteren.
Dankzij de financiering hoef je niet in één keer die
investering te doen en houd je dus méér werkkapitaal
over. Garantie voor zakelijk succes!

FIAT AUTOVERZEKERING

Lage premies, unieke voorwaarden.
Jouw Fiat verzeker je 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 je eigen vertrouwde Fiat dealer met
originele Fiat onderdelen. Ontdek alle voordelen op
www.fiatinsurance.nl

ZAKELIJK LEASEN

Een vast leasebedrag per maand.
Stel je 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!

1

2

Fiat Financial Services is handelsnaam van FCA Capital Nederland BV (AFM
vergunningsnummer 12013694).
NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu is risicodrager van
Fiat Insurance.

Voor meer informatie over MOPAR kijk op
www.fiat.nl/mopar

Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door
Fiat goedgekeurde garantie, mobiliteits- en
onderhoudsservices. U hebt daarbij verschillende
keuzes voor dekking, looptijd en kilometerlimiet,
zodat u een product kunt uitzoeken dat perfect
aansluit op wat ú nodig hebt. U kunt erop vertrouwen
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Uw Fiat-dealer:

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

F348201802

