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Velkommen til den nye elektriske 500 og en helt ny form 
for mobilitet – mer avansert og teknologisk enn noensinne, 
bærekraftig og miljøvennlig, men først og fremst enkel 
og komfortabel for brukeren, i ren Fiat stil. 
Den inspirerer mennesker til å forandre seg 
ved å gjøre en plikt til en glede. Ikke bare ved 
å forbedre verden, men dens fremtid også.
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WELCOME BACK  
                  FUTURE
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ET NYTT SYN   
     PÅ MORGENDAGEN

Den nye 500 hjelper deg med å se veien, og verdenen,  
med nye øyne, takket være de nye LED-lysene.  
Akkurat slik 500 alltid har gjort.  
Den første generasjonen ga folket mobilitet og frihet; den andre 
generasjonen transformerte bybiler om til fasjonable biler;  
den tredje generasjonen har et enda mer ambisiøst mål:  
en bedre fremtid for alle. Inkludert planeten vår.
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WINGED ARROWS 
LED-blinklysene på sidene er en hyllest 
til det historiske 500-designet,  
og denne funksjonen tar deg med på  
en reise fra fortiden til fremtiden.

 
INFINITY-LEDLYS  
Med utseende som et uttrykksfullt øyenbryn, 
takket være et fornyet design og fremtidens 
teknologi, gjør at du ser veien mye bedre.

Nye 500 er tro mot sine røtter og den ikoniske 500-stilen, og den er vakrere enn noen 
gang takket være et nytt mer rent og elegant design med diskré linjer, der 500-logoen  

er flyttet til fronten for å understreke dens umiskjennelige personlighet. Den er bredere 
og lengre enn noensinne, og den synes enda bedre på veien.

SMÅ DETALJER  
     FÅR STORE KONSEKVENSER
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Stil møter med komfort for å gi en eksklusiv kjøreopplevelse.
Interiøret, med rent design, enkle liner og færre knapper,  

er designet for å forsterke romsligheten.  
Detaljene er inspirert av naturen og bærekraftighet.  

I tillegg har det nye armlenet foran lagringsplass og det fins  
en smarttelefonholder med trådløs lading, slik at alt finner sin plass.

MER ROM  
              FOR BEVISSTHET

TA PLASS I FREMTIDEN
Setene i nye 500 er innovative og 

bærekraftige. De lages av Seaqual®-garn 
som inneholder resirkulert marinplast.

EN IKONISK SIGNATUR
En egen logo pryder det stilige rattet, som er utformet på nytt for  

å minne om det stilrene rattet med to eiker i 1957-modellen av Fiat 500. 09



LAD OPP  
     FØLELSENE DINE

HURTIGLADING OPPTIL 85 KILOWATT
På bare 5 minutter, tiden det tar å drikke en kopp kaffe,  

får du 50 km med rekkevidde: en hel dag i byen.

SKAPT FOR BYEN
Nyt turen med ro i sinnet, med opptil 460 km  

i byen og opptil 320 km ved blandet kjøring (WLTP).
* Se side 24.

EASYWALLBOX 
Med EasyWallbox kan du enkelt lade bilen hjemme.  

Du får ladeeffekt på opptil 3 kW, og du trenger ikke elektriker til 
monteringen. Hvis du vil ha høyere effekt, kan du gå opp  

til 7 kW ved å oppgradere systemet i boligen din,  
slik at nye 500 kan lades på halve tiden.

SHERPA-MODUS
Denne intelligente kjøremodusen sparer energi ved å  

optimalisere batterilading, klimaanlegg, hastighet og akselerasjon.  
Den gir deg mer rekkevidde til å nå reisemålet ditt.

MODUS 3-KABEL
Bruk Modus 3-kabelen til å lade din nye 500  

ved en offentlig ladestasjon eller hjemme med din easyWallbox.

KJØRING MED ÉN PEDAL 
Med bare én pedal kan du øke og senke hastigheten,  
og dermed gjenvinne kinetisk energi som bidrar til å 
lade batteriet. Du vil fortsatt kunne bremse med den 

egne pedalen for å gjøre kjøringen så enkel som mulig.

Det er en del av målsetningen vår å ta vare på planeten, 
lettheten og livsgleden. For å oppnå dette er den nye 
500 bygd på en helt ny plattform som er 100 % elektrisk 
og designet for det neste tiåret.
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Vi velger å overvinne alle elektriske begrensninger ved å tilby den beste autonomien innen dette segmentet  
samt brukervennlige hurtigladeløsninger, slik at du kan nyte en bærekraftig og vakker livsstil.  
Vi starter med den karakteristiske lyden: kreativ som den italienske sjelen. Det er mer enn bare en lyd,  
det er ekte musikk, ved start, stopp og i farta.

REN  
    GLEDE

HØR ALLE 500-LYDENE HER.

BARE EN ELEKTRISK 500  
KAN LAGE EN SLIK LYD:  
UNIK, AKKURAT SOM HENNE.  
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MY E-CHARGE
En verden av tjenester for å 
finne offentlige ladestasjoner 
i nærheten og få tilgang til 
funksjoner for lading, betaling 
og ladehistorikk. 
Du kan i tillegg fjernstyre 
din private EasyWallbox 
hjemmefra.



DEN BESTE TEKNOLOGIEN  
               FOR ET BEDRE LIV

Den første bybilen som er utstyrt med autonom kjøring på nivå 2.  
Nye 500 kan akselerere, holde sikker avstand, holde deg på rett kurs,  
lese trafikkskilt og minne deg på fartsgrenser, alt helt selvstendig,  
som en virkelig annensjåfør.

Autonom  
nødbremseassistent   

Nye 500 bremser 
automatisk for å unngå 

kollisjoner med biler, 
fotgjengere eller syklister. 

Nødanrop 
I nødssituasjoner vil nye 

500 hjelpe ved å gjøre 
et anrop som angir hvor 

kjøretøyet befinner seg og i 
hvilken tilstand det er.

Oppmerksomhet- 
assistent 

Når du blir sliten, vil bilen 
oppdage det og foreslå en 

kaffepause.

Kjørefeltkontroll 
Forebygg risikoen  

for utilsiktet kryssing  
av hvite linjer, slik at du alltid 

er på rett kurs.

Kjørefeltsentrering 
En enkel knapp som hjelper 
deg slik at du alltid holder 

deg midt i kjørefeltet.  
Dette innovative systemet 
vil holde deg på riktig kurs.

Intelligent adaptiv  
cruisekontroll 

Still inn hastigheten og nyt turen. 
Nye 500 holder sikker avstand og 

har kontroll på hastigheten for deg.

360° droneperspektiv 
Elleve sensorer sørger for 

at du ser bilen i 360°, slik at 
du kan oppdage hindringer 
rundt deg og bli varslet om 

ting i nærheten av bilen.

Urban  
blindsoneassistent 

Takket være en 
ultralydsensor blir du varslet 

når det er noe på siden av 
eller bak bilen.

Ryggekamera   
Kameraet overfører et 

høyoppløselig bilde av det 
som er bak bilen, slik at det 
blir enklere å parkere eller 

manøvrere. 

Trafikkskiltgjenkjenning 
og fartsrådgiver   

Den nye 500 oppdager og 
gjenkjenner trafikkskilt. Med 
speed limiter aktivert vil det 
også være mulig å begrense 
maksgrensen for hastighet.

Take
a break!
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«Cinerama»-infotainmentsystemet er helt nytt og tar deg med inn  
i fremtiden. Med en skjerm på 10,25”, som er rask, intuitiv og brukervennlig,  
får du tilgang til nytt innhold og avanserte funksjoner, for eksempel trådløs  
Apple CarPlay og Android Auto™. Takket være ultrarask Bluetooth® blir du koblet til 
enhetene dine på mindre enn 5 sekunder. I tillegg kan du nyte det nye panelet på 
7 tommer, det trådløse ladesystemet for mobiltelefon og radioen med innebygget 
navigasjonsenhet.

KOBLET    
      TIL DIN VERDEN

DIN NYE 500 – PÅ SMARTTELEFONEN DIN
Nyt optimal tilkobling, både når du er i bilen – og når du ikke er det. Takket være den nye Fiat-appen,  

som er mer enn bare en app, og Uconnect™-tjenestene, åpnes en ny verden av muligheter for å betjene  
din nye elektriske 500 når som helst og uansett hvor du er.

SØMLØS STYRING: 
MY REMOTE

Finn og fjernstyr din nye 500. Du kan låse den, 
låse den opp, begynne lading og forhåndsinnstille 

klimaanlegget. Finn posisjonen til bilen direkte 
fra smarttelefonen din. Lås og låse opp dørene, 
sjekk ladenivået, forhåndsinnstill klimaanlegget 

og ladingen av kjøretøyet.

STYR LADINGEN:   
MY E-CHARGE

HELT NY NAVIGASJON:   
MY NAVIGATION

Del destinasjonen fra appen din 
og kjøretøyet ditt. Skjermen viser 

destinasjonen din, med trafikk i sanntid, 
væroppdateringer, varsel om fotobokser  

og ladestasjoner.  
Kartene dine oppdateres alltid trådløs, slik 

at du alltid finner de beste rutene. 

FULL KONTROLL:  
MY CAR

Få informasjon om status på bilen  
din i sanntid.

L A S T  N E D  F I AT- A P P E N

Koble opptil 8 enheter og få tilgang  
til Amazon Alexa Voice Assistant.

OVERVÅKING AV STJÅLET BIL:  
MY ALERT

I tilfelle av tyveri, vil du bli satt i kontakt  
med en assistent og bilen din vil bli 
overvåket for å hjelpe politiet med  

å finne den.

Foreta nødanrop gjennom en knapp i taket, 
som setter deg i kontakt med en dedikert 

assistent, eller be om veiassistanse,  
rett fra bilens touchscreen eller Fiat appen. 

En verden av tjenester for kontroll av 
den elektriske ladningen. Finn offentlige 
ladestasjoner i nærheten og få tilgang 

til funksjoner for lading, betaling og 
ladehistorikk. Hjemme kan du raskt få 
tilgang din private Wallbox og takket 

være fjernstyring, få mest mulig ut av din 
tilkoblede Wallbox.
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MOBILT INTERNETT:  
MY WI-FI

24/7 PERSONLIG VEIASSISTANSE:   
MY ASSISTANT



Nye elektriske 500 er akkurat slik du vil ha den: Tilgjengelig i 500, 
500 kabriolet og 3+1 versjoner og med forskjellige modeller å velge mellom. 
Alt du trenger å gjøre er å velge den som passer deg best.

_15” stålfelger 
_Halogenlykter + LED kjørelys 
_Manuelt klimaanlegg 
_Elektrisk parkeringsbrems 
_Nøkkelfri åpning og kjøring
_TFT 7” fargeskjerm 
_Smarttelefonholder 
_Oppmerksomhet-assistent 
_Autonom nødbremseassistent 
_Kjørefeltkontroll 
_Gjenkjennelse av trafi kkskilt 
_E-call 
_Hurtiglading 50 kW
_Modus 2-kabel (3 kW) 
_185 km (WLTP)

KUN 500 

tillegg til Action: 
_15” tilpassede felger 
_Radio med 7” berøringsskjerm 
_CarPlay / Android Auto™
_Uconnect™-tjenester
_DAB 
_Cruise Control 
_Hurtiglading 85 kW  
_Modus 2-kabel (3 kW) 
_320 km (WLTP)

500 • 500 KABRIOLET • 500 3+1

I tillegg til Passion:
_16” lettmetallfelg 
_Ratt trukket i økologisk skinn 
_Elektriske vinduer 
_Keyless Entry 
_Automatisk klimaanlegg 
_10,25” berøringsskjerm m/NAV 
_Trafi kkskiltinformasjon 
_LED frontlykter 
_Regnsensor 
_Hurtiglading 85 kW 
_Mode 2-kabel (3 kW) 
_320 km (WLTP)
_ Lukking av kalesje gjennom 
fjernstyring (kun Kabriolet)

500 • 500 KABRIOLET • 500 3+1
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         FORSKJELLIGE       VERSJONER,  
                                             SOM ALLE ER UNIKE



Den eksklusive lanseringsmodellen er tilgjengelig i dag i både 500 og 500 Kabriolet, samt 3+1-modell: det 
nye designet med en ekstra sidedør som gir enklere tilgang til kupeen. Begge modellene representerer 
nye 500 på sitt beste og mest utviklede.

I tillegg til Icon: 
_17” lettmetallfelg
_LED-frontlykter 
_Sidelister i krom 
_Eget skilt (ikke nummerert) 
_Monogram capote (Kabriolet) / fast soltak (500) 
_Seter trukket i økologisk skinn 
_50/50 baksete 
_Armlene i midten med lukket midtkonsoll 
_Gulvmatter foran og bak 
_Fiat Co-Driver (autonom kjøring L2) 
_Trådløs lader 
_360° droneperspektiv og ryggekamera 
_Urban blindsoneassistent 
_Hurtiglading 85 kW 
_Modus 3-kabel (11 kW) 
_320 km (WLTP) 
_Ekstra sidedør (kun 3+1-modell)

LA PRIMA   OPENING EDITION

HVER SIN SMAK    
       FOR PERFEKSJON

500 • 500 KABRIOLET • 500 3+1
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HVILKEN FARGE     
       HAR FREMTIDEN?

FARGE CAPOTE

ICE WHITE EARTH GREY 

CELESTIAL BLUE MATT GREYOCEAN GREEN

ONYX BLACK

GLACIER BLUEROSE GOLD MINERAL GREY

Blå

Grå

Svart

MonogramTE
K
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DET HANDLER
OM STIL

Tilpass din nye 500 slik du ønsker ved å velge  
mellom tre forskjellige pakker.

ACTION PASSION ICON

RADIO PAKKE (OPT 3RD)
• Radio 7” (07W) • CarPlay/Adroid Auto™  (8EW) • Trådløs mobillader (RFX)
• Uconnect™ Services (RKT) • DAB (RS9)

STILPAKKE 500 (OPT 3RL)
• Mørke ruter (070) • Matter med 500-logo (396)
• Innstegslist (018) 

STILPAKKE KABRIOLET (OPT 3RM)
• Mørke ruter (070) • Matter med 500-logo (396)

EYE-PARK PAKKE (OPT 3RI)
• 360° droneperspektiv (XAH) • Blindsoneassistent (XAN)
• Parkeringskamera bak (9YN) • Elektriske Sidespeil m/varme (041)
• 6 høyttalere (RCG)

MAGIC EYE-PAKKE (OPT 3RK)
• LED-frontlykter (5EM) • Automastisk fjernlys (1H2) • Automatisk avlendbart 
innvendig speil (410)

FIAT CO-DRIVER PAKKE ACTION (OPT 3RG)
• Fiat co-driver (autonom kjøring L2) (NH1) • 360° droneperspektiv (XAH)  
• Urban Blindsoneassistent (XAN) • Parkeringskamera bak (9YN) • Elektriske 
Sidespeil m/varme (041) • Trafikkskiltgjenkjenning (0XR) • Radio 10,25” NAV + 6 
høyttalere (RCG)
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VINTERPAKKEPAKKE ACTION (OPT 3RF)
• Radio 7” (07W) • CarPlay/Andoid Auto™ (8EW) • Trådløs mobillader (RFX)
• Uconnect™ Services (RKT) • DAB (RS9) • Varme i forsete (452)
• Varme i frontrute (253) • Elektriske sidespeil m/avriming (041)

VINTERPAKKE (OPT 6R7)
• Varme i forsete (452) • Varme i frontrute (253)

BEKVEMMELIGHETSPAKKE KABRIOLET (OPT 3RO)
• Automatisk klimaanlegg (140) • Strømvinduer opp/ned, Åpne/lukke vinduer 
via fjernkontroll (038) • Passiv opplåsing + bærbar nøkkel (9Z0) • Åpne/lukke 
tak via fjernkontroll (GWB)

 KOMFORTSETER (OPT 3RJ)
• 6-veis justerbart førersete (JTM) • Midtarmlene (132) 
• Lukket midtkonsoll (467)

BEKVEMMELIGHETSPAKKE 500
• Automatisk klimaanlegg (140) • Strømvinduer opp/ned, Åpne/lukke vinduer 
via fjernkontroll (038) • Passiv opplåsing + bærbar nøkkel (9Z0)

FIAT CO-DRIVER PAKKE ICON (OPT 3RH)
• Fiat co-driver (autonom kjøring L2) (NH1) • 360° droneperspektiv (XAH) 
• Urban Blindsoneassistent (XAN) • Parkeringskamera bak (9YN) • Elektriske 
Sidespeil m/varme (041) • 6 høyttalere (RCG)
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* Strømforbruksverdien er definert på grunnlag av offisielle tester, i samsvar med bestemmelsene i EU-forskriftene som gjaldt på tidspunktet for godkjenning. Spesielt beregnes de angitte verdiene basert på WLTP-testprosedyren. 
Strømforbruksverdiene er bare angitt for å sammenligne kjøretøydataene. Verdiene for godkjenning av strømforbruk er kanskje ikke representative for de effektive verdiene for strømforbruk, som avhenger av mange faktorer, for eksempel 
med hensyn til kjørestil, rute, vær- og veiforhold og kjøretøyets tilstand, bruk og utstyr. Verdiene for strømforbruk spesifisert i dette dokumentet refererer til versjonene av kjøretøyet med de høyeste og laveste verdiene. Disse verdiene kan 
endres avhengig av valgt utstyr og / eller dekkdimensjoner. De angitte strømforbruksverdiene er ikke definitive og kan utvikle seg hvis produksjonssyklusen endres. I alle fall vil de offisielle strømforbruksverdiene til det kjøpte kjøretøyet 
bli gitt med tilhørende dokumenter. Hvis det kreves verdier for strømforbruk for å beregne avgifter og avgifter som skal betales for kjøretøyet, kan du se gjeldende lov.

Versjoner, modeller og pakker kan variere på grunn av spesifikke markedsmessige eller juridiske krav. Noe utstyr som er beskrevet og / eller illustrert i denne brosjyren er 
valgfritt. Se prislisten for full informasjon. FCA kan når som helst endre modellene som er beskrevet i denne brosjyren av tekniske eller kommersielle årsaker. Det tar forbehold 
om evt. trykkfeil. Fiat Marketing 02.2.3988.56 - S - 12/2020 - Trykt i Italia - AS - Trykt på klorfritt papir.




