
500
CONNECT

C O N N E C T

IF IT’S 
SILVER 
IT’S LOVE 
AT FIRST SIGHT.
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500 كــونـيـكـت

اللــون
الفـضـّي

حـــّب 
من أول نظـرة.

ال يتطلب األمر الكثير للوقوع في حب فيات 500 كونيكت. 
أيقونة في األسلوب  مع أحدث التكنولوجيا المصممة لحياة حديثة 

ونمط أسلوب ذكي. اآلن باللونين الفضي األنيق واألسود الالمع 
إلبراز أسلوبها المبسط. 

500 CONNECT

It doesn’t take much to fall in love with the 
Fiat 500 Connect. A master of style with cutting-edge  
technology tailored to a modern connected life.  Now 
with elegant Silver and Glossy Black bicolour 
paint to highlight its simplistic style.



C O N N E C T
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نــيــكــت كــو

Equipment
· Uconnect™ 7” HD LIVE
·  Apple CarPlay and Android 

Auto™ compatible
· New “flashy” black fabric seats
· 15’’ alloy wheel
· Styled halogen headlamp
· Cruise Control
· Foglights
· Height adjustable seats
· New dashboard Silver* matt
· Body paint mirror caps
· Fixed glass roof
· 7” TFT instrument cluster
· Rear parking sensors

Engines
· 1.4 16v 100 hp

التـجـهـيزات
•  شاشة عرض يوكونيكت™ 

»إتش دي اليف« ٧ بوصة
•  توافق آبل كاربالي وأندرويد أوتو™

•  مقاعد مكسوة بقماش أسود المع جديد
•  عجالت من األلومينيوم المسبوك قياس ١٥ إنش

•  مصابيح هالوجين أمامية مميزة
•  نظام تثبيت السرعة

•  مصابيح ضباب
•  مقاعد قابلة لتعديل االرتفاع

•  لوحة عدادات جديدة بلون فّضي* ناشف
•  أغطية مرايا بلون الهيكل

•  سقف زجاجي ثابت
•  لوحة عدادات TFT قياس ٧ بوصة

•  حساسات ركن خلفية

المحـرك 
•  ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٠٠ حصانًا

Everything is covered within the Fiat 500 Connect. If you are 
seeking both connectivity and elegance, let yourself be enchanted 
by its captivating genius.  

* the images include optional equipment.

كـل شـيء متضّمـن في فـيات ٥٠٠ كـونيكـت. إذا كنتم تبـحـثون عن مـزايـا االتصـال واألنـاقـة، 
فـأنتم محظـوظـون بعـبقـرّيتها اآلسـرة.

* تشـتمـل الصـور على تجهـيزات اخـتياريـة.

Manual transmission is not available in the Middle East 
and is used for illustration purposes only.

ناقل الحركة اليدوي غير متوفر في منطقة الشرق األوسط 
وتّم استخدامه هنا لغرض التوضيح فقط.



DOLCEVITA

The Fiat 500 Dolcevita adds a timeless touch of 
romanticism to your life. Elegant, unique and here to make 
every single moment special. Let yourself be enhanced  
by its new White and Lunar Grey bicolour paint with the  
black beauty line.

500 DOLCEVITA

D O L C E V I T A

CLASSIC 
WHITE. 
Timeless style. 

500
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تضفي فيات 500 دولتشي فيتا لمسة رومانسية خالدة على 
حياتكم. أنيقة وفريدة من نوعها وها هي هنا لتجعل كل لحظة خاصة 
ومميزة. ارتقوا مع الطالء الجديد باللونين األبيض والرمادي القمري 

مع خط الجمال األسود.

فـيـتـا 500 دولـتـشـي 

أبيض
كالسيكي.

أنـاقـة لكـل
العـصـور.



D O L C E V I T A
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Equipment
· Glass roof
· Chrome details
· Dolcevita badge on fender
· 50/50 rear bench
· Bodycolor dashboard
· 7” TFT instrument cluster
· Xenon lights
· 16” alloy wheels
· Rear parking sensors

Engines
· 1.4 16v 100 hp

التـجـهـيزات
•  سقف زجاجّي

•  تفاصيل من الكروم
•  شارة دولتشي فيتا على المصد

•  مقعد طويل خلفي ٥٠/٥٠
•  لوحة عدادات بلون الهيكل

•  لوحة عدادات TFT ٧ بوصة
•  إضاءة زينون

•  عجالت من األلومينيوم المسبوك ١٦ إنش
•  حساسات ركن خلفية

المحـرك 
•  ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٠٠ حصانًا

Outstanding beauty, even on the inside. On board the Fiat 500 
Dolcevita you can always travel in first class comfort.

على  دائمًا  تنطلق  سوف  فيتا  دولتشي   500 فيات  مقصورة  في  الداخل.  في  حتى  البارز،   الجمال 
متن الراحة في الدرجة األولى.

Manual transmission is not available in the Middle East 
and is used for illustration purposes only.

ناقل الحركة اليدوي غير متوفر في منطقة الشرق األوسط 
وتّم استخدامه هنا لغرض التوضيح فقط.



500
SPORT

500 SPORT

S P O R T

MATT 
GREY. 
WINNING & 
BRILLIANT.
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500 ســبـورت

بطلّتها الرقيقة المشهورة، سوف تسحركم فيات 500 سبورت 
بتألقها من الوهلة األولى، مانحًة إياكم جرعًة من الجرأة إلى حياتكم 

اليومية. أما الطالء الرمادي الناشف فيعزز أسلوبها إلبراز شخصيتها 
الرياضية وشكلها األيقوني.

رمـادي 
نـاشـف.

ســاحـر 
ومـتـألــق.

With its sleek, well-defined look the Fiat 500 Sport 
wins you over at first glance, bringing a hint of boldness 
to your everyday life. Maximise its style with a Matt Grey 
paint, to define its sporty soul and iconic shape. 



S P O R T
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Equipment
· Automatic air conditioning
· Titanio dashboard with red logo
· 16’’ alloy wheel
· New black fabric seats “arrow” 
· 7” TFT instrument cluster
· Sport badge on fender
· Floor mats
· Foglights
· Height adjustable seats

Engines
· 1.4 16v 100 hp

التـجـهـيزات
•  تكييف هوائي أوتوماتيكي

•  لوحة عدادات من التيتانيوم مع شعار أحمر
•  عجالت من األلومينيوم المسبوك ١٦ إنش

“arrow” مقاعد مكسوة بقماش أسود جديد  •
•  لوحة عدادات TFT ٧ بوصة

•  شعار سبورت على المصد
•  سجادات أرضية

•  مصابيح ضباب
•  مقاعد قابلة لتعديل االرتفاع

المحـرك 
•  ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٠٠ حصانًا

Being stylish doesn’t need to be uncomfortable. That’s why every 
detail of the Fiat 500 Sport is created to be cool and functional  
at the same time.

األناقة ال تلغي الراحة. وهذا هو السبب في أن كل تفصيل في فيات 500 سبورت تم تصميمه 
ليكون رائعًا وعمليًا في الوقت نفسه.

Manual transmission is not available in the Middle East 
and is used for illustration purposes only.

ناقل الحركة اليدوي غير متوفر في منطقة الشرق األوسط 
وتّم استخدامه هنا لغرض التوضيح فقط.



UCONNECTTM SYSTEM

I N F O T A I N M E N T

PRETTY FACE.
SMART MIND. 

UCONNECT™ 7” HD 

The Uconnect™ 7” system is equipped with  
a 7” high-resolution touch screen display with 
“smart gesture” functionality to enjoy control  
at your fingertips. Uconnect™ 7’’ HD can 
optionally be equipped with a digital DAB+ (Digital 
Audio Broadcasting) tuner and Uconnect™ 7” HD 
Nav that includes the TomTom navigator with 3D 
maps. Stay connected with new Uconnect™ Link: 
Apple CarPlay & Android Auto™ compatibility.
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The Fiat 500 isn’t just an exemplar of style, it’s clever too. Enjoy the Uconnect™
7” HD touchscreen with “tablet effect” and HD display: including a wide 
range of functions, with a hands-free system, Bluetooth® technology, and voice 
recognition. Available with Apple CarPlay and Android Auto™ compatibility,  
the system has a user-friendly interface that will allow you to easily manage maps, 
music, contacts, and more. All safely within reach while you drive.

تـقـنـيـة المـعـلـومـات والتـرفـيـهنـظـام يـوكـونيـكـت™

فيات 500 ليست مجرد مثااًل لألسلوب، وإنما للذكاء أيضًا. استمتعوا بشاشة يوكونيكت™ 
إتش دي تعمل باللمس ٧ بوصة مع مؤثرات شبيهة بتلك الموجودة في األجهزة 
اللوحية وشاشة عرض إتش دي: بما في ذلك مجموعة واسعة من الوظائف، مع نظام طليق 
اليدين، تقنية بلوتوث® والتعرف على الصوت. بتوافقه مع آبل كاربالي وأندرويد أوتو™، يمتلك 

النظام واجهة مستخدم سهلة االستخدام تتيح لكم بسهولة إدارة الخرائط، الموسيقى، 
االتصاالت وأكثر. كّل ميزات السالمة في متناول اليد أثناء قيادتها.

For those with a passion for music, there is the  
Beats Audio Hi Fi system with an 8-channel  

DSP amplifier, 6 speakers and a sub-woofer,  
with a total power of 440 W.
· 8-channel DSP digital amplifier
· Two tweeters on the front pillars
· Two 165 mm mid-woofers on the front doors
· Two 165 mm full-range speakers on the rear

side panels
·  One 200 mm sub-woofer located in the 

luggage compartment
· Total audio power 440 Watt

بالنســبة ألولئــك الذيــن يملكــون الشــغف بالموســيقى، هنــاك نظــام 
ــة  ــوت لمعالج ــم ص ــع مضخ ــو Hi-Fi م ــس أودي ــوت بيت الص
ــرات صــوت وصبووفــر،   اإلشــارات الرقميــة بـــ٨ قنــوات، ٦ مكب

باإلضافة إلى قوة إجمالية تصل إلى ٤٤٠ واط.
·  مضخم صوت لمعالجة اإلشارات الرقمية بـ٨ قنوات

·  ٢ تويتر على األعمدة األمامية
·  ٢ مكبر صوت متوسط المدى ١٦٥ ملم على األبواب األمامية

·  ٢ مكبر صوت بعيد المدى ١٦٥ ملم على األلواح الجانبية الخلفية
·  صبووفر ٢٠٠ ملم في حجرة األمتعة

·  قوة إجمالية تصل إلى ٤٤٠ واط

وجـه جـمـيـل.
عـقــل ذكـي.

يوكونيكت™ إتش دي ٧ بوصة

تم تجهيز نظام يوكونيكت™ ٧ بوصة بشاشة تعمل باللمس عالية 
الدقة قياس ٧ بوصة عن طريق »اإليماءات البسيطة الذكية« للتحكم 

»بلمسة إصبعكم«. تم تزويد نظام يوكونيكت™ إتش دي ٧ بوصة 
 بنظام البث الصوتي الرقمي مع موالف رقمي ونظام يوكونيكت™ 

إتش دي المالحي قياس ٧ بوصة الذي يتضمن نظام المالحة »توم توم« 
مع خرائط ثالثية األبعاد. ابقوا على تواصل مع نظام يوكونيكت™ لينك 

الجديد: آبل كاربالي وأندرويد أوتو™ المتوافقين.

بـيـتـس أوديــو



 

التـخـصـيـص

الهيكل ألوان 

العجالت

عد لمقا ا

من  العديد  وجود  مع  تذهبون.  أينما  بصمتكم  واتركوا  المفضل  أسلوبكم  اختاروا 
االنتباه. تلفتوا  أن  السهل  من  التخصيص،  خيارات 

جلد اختياري ألوان السقف – المكشوف

٤٣٣ ـ عجالت من األلومينيوم 
المسبوك ١٥ إنش

فضّي المع
)كونيكت(

٤AV – عجالت من األلومينيوم 
المسبوك ١٥ إنش

فضّي المع
)دولتشي فيتا(

٤١٥ – عجالت من األلومينيوم 
المسبوك ١٥ إنش

لمسات من الساتان الجرافيت 
)اختيارية في كونيكت(

7PN – عجالت من األلومينيوم 
المسبوك ١٦ إنش
مطلية بلون أسود

مع مظهر المع
)اختيارية في دولتشي فيتا(

1M1 - عجالت من األلومينيوم 
المسبوك ١٦ إنش
مطلية بلون أبيض

مع مظهر المع
)فقط مع مجموعة دولتشي فيتا بالس(

1LR- عجالت من األلومينيوم 
المسبوك ١٦ إنش

فضّي المع
)اختيارية في دولتشي فيتا(

باشن أحمر  ٤٩٤ زهر فاتح١١١ 

٧٠٨ رمادي كالود

جيالتو أبيض   ٢٦٨

فيسوفيو٧٣٥ رمادّي كارارا أسود  إيطالي٨٧٦  أزرق  بومبي٨٢٥  رمادي   ٦٩٥

بورتوفينو٨٦٦ أوبرا بوردو٦٨٧ أزرق أخضر   ٤٢١

رمادي قماشّي  سقف 

أحمر قماشّي  سقف 

أسود قماشّي  سقف 

بيج قماشّي  سقف 

9S4 - عجالت من األلومينيوم 
المسبوك ١٦ إنش

مطلية بلون أسود ناشف مع 
مظهر المع

)اختيارية في سبورت(

ستيل با

نّي معد

فضّي/أسود بلونين  قمرّيسقف  أبيض/رمادي  لونان 

مقاعد مكسوة بقماش
أسود المع جديد

)كونيكت(

مقاعد مكسوة بقماش
مبّطن أسود

 مع لمسات من الجلد
االصطناعي

)دولتشي فيتا(

مقاعد مكسوة بقماش
 مبّطن أبيض رملّي

 مع لمسات من الجلد
االصطناعي

)دولتشي فيتا(

مقاعد مكسوة بقماش
 جديد ”arrow“ أسود

)سبورت(

جلد فرو األسود
 بلمسات من الجلد

بلون عاجي
)اختياري في دولتشي فيتا(

جلد فرو عاجي
 مع حواف المقاعد
 مدروزة بلون أحمر

)اختياري في دولتشي فيتا(

9S2 – عجالت من األلومينيوم 
المسبوك ١٦ إنش

مظهر المع
)سبورت(

أسـلــوب فــريــد،
لـكـل أسـلـوب حــيـاة.



 

CUSTOMIZATIONS 
A UNIQUE STYLE,
FOR EVERY LIFESTYLE.

BODY COLOURS

WHEELS

 
SEATS

Pick up your favourite style and leave your mark 
wherever you go. With so many customization 
options, it’s easy to get noticed. 

LEATHER OPTROOF COLOURS - CONVERTIBLE

433 - 15” Alloy wheels
glossy silver
(Connect)

4AV - 15” Alloy wheels
glossy silver
(Dolcevita)

415 - 15” Alloy wheels
Satin Graphite finish  

(opt. Connect)

1LR - 16” Alloy wheel
glossy silver

(opt. Dolcevita)

7PN - 16” Alloy wheels
black painted  

with diamond finish
(opt. Dolcevita)

1M1 - 16” Alloy wheels
white painted  

with diamond finish
(only with Pack  
Dolcevita Plus)

9S4 - 16” Alloy wheels
Matt black painted  
with diamond finish

(opt. Sport)

111 Passione Red 494 Powder Pink

708 Cloud Grey

268 Gelato White

735 Carrara Grey 876 Vesuvio Black 825 Blue Italy 695 Grey Pompei 

687 Blu dipinto di blu 866 Opera Bordeaux 421 Portofino Green 

GREY soft-top

RED soft-top

BLACK soft-top

BEIGE soft-top

9S2 - 16” Alloy wheels
diamond finish

(Sport)

PASTEL

METALLIC

Bi-color Silver/Black roof Bi-color White/Lunare Grey 

New “flashy”  
black  

fabric seats
(Connect) 

Black Matelassè
fabric seats with
techno leather 

details
(Dolcevita)

White sand  
Matelassè

fabric seats with
techno leather 

details
(Dolcevita)

New black  
fabric seats  

“arrow” 
(Sport)

Black  
Frau leather

with ivory colour
leather inserts
(opt. Dolcevita)

Ivory  
Frau leather  

with red piping 
(opt. Dolcevita)



1,4 16V 100CV 1,4 16V 100CV

Hatchback Convertible

ENGINE

No. of cylinders, layout 4 on line 4 on line

Bore x stroke (mm) 72x84 72x84

Total displacement (cm3) 1368 1368

Emission standard

Euro 6B* Final Euro 6B* Final

* The CO2 emission standard may vary 
depending on your country. Please consult  

your local dealer for more details.

* The CO2 emission standard may vary 
depending on your country. Please consult  

your local dealer for more details.

Maximum power EC: kW (Hp) at rpm 74 (100) 4250 74 (100) 4250

Maximum torque: Nm (kgm) at rpm 131 (13.4) 4250 131 (13.4) 4250

Ignition Digital electric control Digital electric control

TRANSMISSION

Drive front front

Clutch hydraulic hydraulic 

Gearbox, no. of gears 6 + Reverse 6 + Reverse

STEERING
Type

Turning circle (m) 10.8 10.8

BRAKE
Front: Ø (mm) disc Ø 257 mm disc Ø 257 mm

Rear: Ø (mm) disc Ø 240 mm disc Ø 240 mm

SUSPENSION
Front Mc Pherson independent wheels Mc Pherson independent wheels

Rear Torsion axle with specific calibration Torsion axle with specific calibration

DOLCEVITA 185/55 R 15 185/55 R 15

CONNECT 185/55 R 15 nd

SPORT 195/45 R16 nd

DIMENSION

Length (mm) 3585 3585

Width (mm) without / with mirrors 1627 / 1893 1627 / 1893

Height (mm) 1488 1488

Wheelbase (mm) 2300 2300

Front track (mm) 1413 1413

Rear track (mm) 1407 1407

VDA luggage capacity (m3) 550 520

WEIGHT Kerb weight DIN (kg) 930 970

CAPACITY Fuel tank capacity (litres) 35 35

PERFORMANCE
Top speed (km/h) 182 182

Acceleration (sec.): 0-100 km/h 10.5 11

TECHNICAL DETAILS محرك ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٠٠ حصانًامحرك ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٠٠ حصانًا

مكشوفةهاتشباك

المحرك

٤ مستقيمة٤ مستقيمةعدد األسطوانات، االصطفاف

٨٤x٧٢٨٤x٧٢اإلطار × المصد )ملم(

١٣٦٨١٣٦٨إجمالي اإلزاحة سم٣

مقياس االنبعاثات

Euro 6B* FinalEuro 6B* Final

 * قد يختلف معيار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب بلدك. 
يرجى مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل.

 * قد يختلف معيار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حسب بلدك. 
يرجى مراجعة الوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل.

٧٤ )١٠٠( ٧٤٤٢٥٠ )١٠٠( ٤٢٥٠القوة القصوى: كيلو واط )قوة الحصان( @ دورة في الدقيقة

١٣١ )١٣.٤( ١٣١٤٢٥٠ )١٣.٤( ٤٢٥٠العزم األقصى: نيوتن متر )كغ/م( @ دورة في الدقيقة

تحكم إلكتروني رقمي تحكم إلكتروني رقمي اإلشعال

ناقل الحركة
أماميأمامينظام الدفع

هيدروليكيهيدروليكي جهاز التعشيق 

٦ غيارات + رجوع٦ غيارات + رجوععلبة التروس، عدد التروس

نظام التوجيه
النوع

١٠.٨١٠.٨قطر االستدارة )م(

المكابح
قرصية ٢٥٧ ملمقرصية ٢٥٧ ملمأمامية: )ملم(

قرصية ٢٤٠ ملمقرصية ٢٤٠ ملمخلفية: )ملم(

نظام التعليق
عجالت بنظام التعليق المستقل من ماكفرسونعجالت بنظام التعليق المستقل من ماكفرسونأمامي

محور االلتواء بمعايرة محددة محور االلتواء بمعايرة محددة خلفي

R 15185/55 R 15 185/55دولتشي فيتا

R 15nd 185/55كونيكت

R16nd 195/45سبورت

األبعاد

٣٥٨٥٣٥٨٥الطول )ملم(
١٦٢٧ / ١٦٢٧١٨٩٣ / ١٨٩٣العرض )ملم( مع / من دون المرايا 

١٤٨٨١٤٨٨االرتفاع )ملم( 
٢٣٠٠٢٣٠٠قاعدة العجالت )ملم( 

١٤١٣١٤١٣المسار األمامي )ملم(
١٤٠٧١٤٠٧المسار الخلفي )ملم( 

٥٥٠٥٢٠حجم صندوق األمتعة الخلفي )م٣( 

٩٣٠٩٧٠قدرة التحميل DIN )كلغ(الوزن

٣٥٣٥سعة خزان الوقود )لترات(السعة

األداء
١٨٢١٨٢السرعة القصوى )كلم/ الساعة( 

١٠.٥١١التسارع )ثانية(: صفر – ١٠٠ كم في الساعة

الفنية المواصفات 



STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT
CONNECT DOLCEVITA SPORT

SINGLE OPTIONS

Heated painted mirror caps 41 D D a

Privacy glass 70 D D 1 P D

Fog lights 97 a *P a

Automatic air conditioning 140 D D 1 P a

Rear seat 50/50 with headrest 195 5 a a

Interiors with vynil Ivory fabric 1KZ 5 D 5

Kit dolcevita 1ZP 5 D 5

Leather seats 211 5 D 5

Xenon headlights 230 5 D 1 P D 1 P

Floor mats 396 D D a

Open glass roof 400 D 1 P D 1 P D 1 P

Leather gear knob 4VU 5 *P D

Audio Beats system 4YG D D D

Rear parking sensor 508 D 1 P D 1 P D 1 P

Panoramic roof 59E 5 a a

Anti-theft wheel bolts 5JM D D D

Smoker kit 665 D D D

Techno Blue Matt Dashboard 6BL 5 5 5

Radio NAV 7” 7QC D 1 P D 1 P D 1 P

Spare Wheel 803 D D D

Wind Stop (on Cabrio) 925 D D D

Painted mirror caps NHJ a a 5

LINE & STYLE

Grained mirror caps 5 5 5

Painted mirror caps NHJ a a 5

Heated painted mirror caps 41 D D a

Techno Blue Matt Dashboard 6BL 5 5 5

Privacy glass 70 D D 1 P D

Black Matelassè fabric seats with Ivory ambience 1KZ 5 D 5

White leather seats "Dolcevita plus" 1ZP 5 D 5

Black leather seats 211 5 D 5

Leather gear knob 4VU 5 P D

a standard          D optional         - not available         P Pack         * not available as singlwption on Dolcevita

نيكت سبورتدولتشي فيتاكو

خيارات فردية

41DDaأغطية مطلية للمرايا قابلة للتدفئة

70DD 1 PDزجاج معّتم

97a*Paمصابيح ضباب

140DD 1 Paتكييف هوائي أوتوماتيكي

1955aaمقعد خلفي ٥٠/٥٠ مع مسند للرأس

1KZ5D5مقصورة بقماش فينيل عاجّي 

1ZP5D5عّدة دولتشي فيتا

2115D5مقاعد مكسوة بالجلد

2305D 1 PD 1 Pمصابيح أمامية زينون

396DDaسجاد األرضية

400D 1 PD 1 PD 1 Pفتحة سقف زجاجية

4VU5PDمقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد

4YGDDDنظام الصوت بيتس

508D 1 PD 1 PD 1 Pحساسات الركن الخلفية

59E5aaفتحة سقف بانورامية

5JMDDDصواميل العجلة ضد السرقة

665DDDعّدة المدخنين

6BL555لوحة عدادات تكنو زرقاء ناشفة

7QCD 1 PD 1 PD 1 Pراديو مالحي بشاشة ٧ بوصة

803DDDعجلة احتياطية

925DDDمصد الريح )في كابريو(

NHJaa5أغطية مطلية للمرايا

الخط واألسلوب

555أغطية معرَّقة للمرايا

NHJaa5أغطية مطلية للمرايا

41DDaأغطية مطلية للمرايا قابلة للتدفئة

6BL555لوحة عدادات تكنو زرقاء ناشفة

70DD 1 PDزجاج معّتم

1KZ5D5مقاعد مكسوة بقماش مبّطن أسود مع لمسات بلون عاجّي 

1ZP5D5مقاعد مكسوة بجلد أبيض »دولتشي فيتا بالس«

2115D5مقاعد مكسوة بجلد أسود

4VU5PDمقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد

واختيارية قياسية  تجهيزات 

a  قياسي         D  اختياري        - غير متوفر        P ضمن مجموعة        * غير متوفر كخيار فردي في دولتشي فيتا 



STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT
CONNECT DOLCEVITA SPORT

COMFORT & SAFETY

Manual air conditioning 25 a a 5

Automatic air conditioning 140 D D 1 P a

Fixed glass roof with sunblind 59E 5 a a

Electric sunroof 400 D 1 P D 1 P D 1 P

Rear seat 50/50 with headrest 195 D a a

Rear parking sensor 508 D 1 P D 1 P D 1 P

Smoker kit 665 D D D

Wind Stop (on Cabrio) 925 D D D

Bi-xenon headlights with retractable headlight washer 230 5 D 1 P D 1 P

Floor mats 396 D D a

Fog lights 97 a P a

Spare Wheel 803 D D D

Anti-theft wheel bolts 5JM D D D

AUDIO

Uconnect™ Radio DAB+ with USB 6XF 5 5 5

Uconnect™ 5” Touchscreen Radio with Bluetooth®, USB and DAB+ 7J0 5 5 5

Uconnect™ 7” HD Touchscreen Radio with Bluetooth®, USB and DAB+ 7Q9 a a a

Uconnect™ 7” HD Touchscreen Radio with 3D Navigation, Bluetooth®, USB, Aux-in and DAB+ 7QC D 1 P D 1 P D 1 P

Uconnect LINK Apple CarPlay - Android Auto™ compatible 8EW a a a

Beats Audio HI-FI 4YG D D D

نيكت سبورتدولتشي فيتاكو

الراحة والسالمة

25aa5تكييف هوائي يدوي

140DD 1 Paتكييف هوائي أوتوماتيكي

59E5aaسقف زجاجي ثابت مع واقية من الشمس 

400D 1 PD 1 PD 1 Pفتحة سقف إلكترونية

195Daaمقعد خلفي ٥٠/٥٠ مع مسند للرأس

508D 1 PD 1 PD 1 Pحساسات الركن الخلفية

665DDDعّدة المدخنين

925DDDمصد الريح )في كابريو(

2305D 1 PD 1 Pمصابيح أمامية زينون مع غساالت الزجاج األمامي قابلة للسحب 

396DDaسجاد األرضية

97aPaمصابيح ضباب

803DDDعجلة احتياطية

5JMDDDصواميل العجلة ضد السرقة

الصوت

6XF555راديو يوكونيكت™ بنظام البث الصوتي الرقمي بالس مع منفذ يو إس بي

7J0555راديو يوكونيكت™ بشاشة تعمل باللمس ٥ بوصة مع بلوتوث®، منفذ يو إس بي ونظام البث الصوتي الرقمي بالس

 راديو يوكونيكت™ »إتش دي« بشاشة تعمل باللمس ٧ بوصة مع بلوتوث®، 
7Q9aaaمنفذ يو إس بي ونظام البث الصوتي الرقمي بالس

 راديو يوكونيكت™ »إتش دي« بشاشة تعمل باللمس ٧ بوصة مع نظام المالحة ثالثي األبعاد، بلوتوث®، 
7QCD 1 PD 1 PD 1 Pمنفذ يو إس بي، وصلة صوت إضافية ونظام البث الصوتي الرقمي بالس

8EWaaaيوكونيكت لينك لتوافق آبل كاربالي – أندرويد أوتو™

4YGDDDنظام الصوت بيتس هاي-فاي

واختيارية قياسية  تجهيزات 

a standard          D optional         - not available         P Pack         * not available as single option on Dolcevita

a  قياسي         D  اختياري        - غير متوفر        P ضمن مجموعة        * غير متوفر كخيار فردي في دولتشي فيتا 


