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METALLIC 
GREEN.  
MAGNETIC 
ATTRACTION. 

The Fiat 500X Cross is a free spirit built for both 
outdoor and urban adventures. A bold character ready 
to take on the toughest challenges, with an arresting 
design highlighted by a Metallic Green  
paint to match its adventurous soul. 

أخـضـر
معــدني.

فـيه كـل
الجـاذبـيـة.

فيات 500X كروس روح حرّة ُصّممت للمغامرات األنيقة 
سواء في الهواء الطلق أو في قلب المدينة. شخصية جريئة جاهزة 
لمواجهة أصعب التحديات، مع تصميم جذاب بارز من خالل الطالء 

األخضر المعدني ليعكس روحها المغاِمرة.

500X كــــروس



C R O S S

No matter where you go, every detail of the Fiat 500X Cross is 
created to make you feel like you’re always in the perfect place. 

Engines
· 1.4 140 hp RWD 
· 1.4 170 hp AWD 

Equipment
. 18” T&N Alloy wheels
· LED DRL
· Fog lights
· Body coloured mirror caps
· Satin chrome handles/moldings
· Skid plates
· Roof rails
· Soft touch steering wheel
· Driver seat with height regulation
· Courtesy lights on sun visors
·  Automatic dual-zone air conditioning
· Uconnect™ HD 7” DAB radio
· Apple CarPlay/Android Auto™
· 6 Speakers
· TFT 3.5” B/W display
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· Dusk/Dawn sensor
.  Traffic sign recognition and  

speed advisor
. Lane assist
. Cruise control
. Electric parking brake

س و  كـــــر
التـجـهـيزات

•  عجالت من األلومينيوم المسبوك T&N ١٨ إنش 
•  مصابيح  نهارية 
•  مصابيح ضباب

•  أغطية عجالت بلون الهيكل
•  مقابض / حواف من الكروم الالمع

•  ألواح واقية
•  سكك سقف

•  مقود توجيه مكسو بجلد اصطناعي
•  مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع

•  مصابيح خافتة على واقيات الشمس
•  نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع منطقتين 

للتحكم بدرجة الحرارة 
•  راديو يوكونيكت™ إتش دي ٧ بوصة

بنظام البث الصوتي الرقمي  

•  آبل كاربالي / أندرويد أوتو™
•  ٦ مكبرات صوت 

•  شاشة عرض B/W ٣،٥ بوصة بشرائح 
الترانزستور الرقيقة 

•  حساسات الغروب/الفجر
•  التعرّف على إشارة المرور ونظام تكييف السرعة

•  المساعدة في الحفاظ على المسار
•  نظام تثبيت السرعة
•  فرامل اليد كهربائية

المحركات
سعة ١،٤ لتر وقوة ١٤٠ حصانًا بالدفع الخلفي

سعة ١،٤ لتر وقوة ١٧٠ حصانًا بالدفع بجميع العجالت

لتجعلكم  كروس   500X فيات  تفاصيل  كل  ابتكار  تم  إليه،  تذهبون  الذي  المكان  عن  النظر  بغض 
تشعرون أنكم دائمًا في المكان المثالي.



تــــقـــــنــــــيـــــة  الــمــــعــــلــــومـــــــات  والـــتــــــرفـــــــيــــهنـظـام يـوكـونيـكـت
 فيات 500X تحمل في جعبتها كل من األسلوب والتكنولوجيا. 

عززوا تواصلكم مع شاشة يوكونيكت™ إتش دي اليف تعمل 
باللمس ٧ بوصة مع مؤثرات شبيهة بتلك الموجودة في 
األجهزة اللوحية وشاشة عرض إتش دي: تتضمن مجموعة 

واسعة من الوظائف، بدءًا من خدمات يوكونيكت™ اليف 
المباشرة كميزة قياسية، 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.

الحــيـاة أفـضـل،
بـتـواصـلـنـا.

وأندرويد  كاربالي  آبل  مع  المتوافق  بوصة،   ٧ يوكونيكت™  نظام 
قياس باللمس  تعمل  الدقة  عالية  عرض  بشاشة  مجهز   أوتو™، 

 ٧ بوصة.

بخرائط  مجهز  بوصة   ٧ المالحي  دي  إتش  يوكونيكت™  نظام 
كاربالي  آبل  مع  متوافق  الرقمي.  الصوتي  البث  ونظام   TomTom

وأندرويد أوتو™.

راديو يوكونيكت™ مع بلوتوث، وصلة صوت إضافية ومنفذ يو إس 
بي، بوابة دخولكم إلى عالم يوكونيكت™. مدمج كليًا في لوحة القيادة 
البلوتوث  واجهة  تتيح  القيادة.  عجلة  في  مدمجة  تحكم  بأزرار  ومزود 
النصية،  الرسائل  إرسال  المكالمات،  وتلّقي  بإجراء  اليدين(  )طليق 

وتشغيل الموسيقى، كلّها في هاتفكم المحمول.

راديو يوكونيكت™
بنظام البث الصوتي الرقمي

يوكونيكت™ إتش دي ٧ بوصة
بنظام البث الصوتي الرقمي

يوكونيكت™ إتش دي المالحي ٧ بوصة
بنظام البث الصوتي الرقمي

Hi-Fi نظام الصوت بيتس أوديو

عند الجلوس داخل فيات 500X ال شيء أسهل من تعزيز مزاجكم واالستمتاع بالموسيقى المفضلة لديكم مع نظام هاي فاي الصوتي من Beats أينما تذهبون. هذا بفضل ٩ مكبرات صوت ومضخم بقوة 
أكثر من ٥٠٠ واط، ألنه يوفر صوتًا صافيًا واضحًا وعالي الدقة مهما كان مستوى الصوت.

الستخدام آبل كاربالي*، قوموا بشبك هاتفكم الذكي بمنفذ يو إس بي الخاص في سيارتكم. 
الستخدام أندرويد أوتو™** على شاشة هاتفكم المحمول، أنتم بحاجة إلى هاتف محمول متوافق 

مع أندرويد يعمل بنظام Android Lollipop 5.0 أو إصدار أحدث ونظام أندرويد أوتو™.

* آبل كار بالي عالمة تجارية لشركة آبل. يعني استخدام شعار آبل كار بالي أن واجهة مستخدم السيارة تلبي معايير أداء آبل. شركة 
آبل غير مسؤولة عن تشغيل هذه السيارة أو امتثالها لمعايير السالمة والقواعد التنظيمية. يرجى مالحظة أن استخدام هذا المنتج مع 

أي فون، أي بود، أو أي باد قد يؤثر على أداء االتصال الالسلكي في السيارة. 

** أندرويد أوتو، جوجل بالي وخرائط جوجل مابز عالمات تجارية لشركة جوجل.

خدمة التواصل الدائم يوكونيكت اليف غير متوفرة في هذه المنطقة. نظام المالحة متوفر اختياريًا. 06_07



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

BEATS AUDIO HI-FI SYSTEM

On board the Fiat 500X, it's easy to enhance your mood and enjoy your favourite music wherever you're going with the Beats Audio Hi-Fi system. 
Thanks to its 9 speakers and amplifier with more than 500 watts of power, it offers clean and high-fidelity audio response at any volume.

 To use Android Auto™* on your phone screen, you’ll 
need an Android phone running 5.0 (Lollipop) or higher 
and the Android Auto™.

UCONNECTTM SYSTEM

 
LIFE IS BETTER  
CONNECTED.  

To enjoy Apple CarPlay* connect your iPhone to the specific USB port in your car.

* Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. 
Apple is not responsible for the operation of this vehicle or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this 
product with iPhone, iPod, or iPad may affect wireless performance.

The 7" Uconnect™ System, with Apple CarPlay and 
Android Auto™ integration, is equipped with a 7" 
high resolution touchscreen display with capacitive 
technology. 

UCONNECT™ 7”HD DAB

The Uconnect™ 7" HD Nav system is equipped 
with TomTom and DAB function (Digital Audio 
Broadcasting). It is available for Apple CarPlay 
integration and Android Auto™ compatibility.

UCONNECT™ 7” HD NAV DAB UCONNECT™ RADIO DAB

Uconnect™ Radio with Bluetooth®, Aux and USB 
is the gateway to the Uconnect™ world. It is fully 
integrated in the dashboard of the car and provided 
with controls on the steering wheel. The Bluetooth® 
(hands-free profile) interface allows you to make and 
receive calls, to listen to and send text messages 
and to play music all on your mobile phone.
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The Fiat 500X has bags of style and 
technology. Boost your connectivity 
with the Uconnect™ 7” HD LIVE 
touchscreen with “tablet effect”  
and HD display: offering a wide range  
of functions, from Uconnect™ LIVE 
services offered as standard, with a  
hands-free system, Bluetooth® 
technology, and voice recognition. 
Available with Apple CarPlay integration 
and Android Auto™ compatibility, the 
system has a user-friendly interface that 
allows you to manage maps, music, 
contacts, and more. All safely within reach 
while you drive.



الـســـالمــة

كـل الطــرقـات
تــؤّدي إلـى الـحـمـاس.

الــــــــــســــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــة
فيات 500X مجهزة بأنظمة أمان مبتكرة، لذا أنتم مستعدون لالنطالق على 

أي طريق أمامكم*.

فــرامـل الطـوارئ المـسـتـقـلـة
 ،500X فيات  بسيارتكم  مقارنًة  أمامكم  التي  السيارة  النظام سرعة  يرصد 
وسيقوم بمساعدة السائق في حال االقتراب بسرعة أكبر مما ينبغي وكان 
تلقائيًا  النظام  ينّشط  السائق،  تدخل  حال عدم  وفي  االصطدام محتماًل.  خطر 
بحد  بالكابح  التحكم  يعمل  حّدته.  التخفيف من  أو  االصطدام  لتجنب  المكابح 

أدنى من السرعة حتى ٧ كم/س ويوفر تحذيرات صوتية ومرئية.

نظام مراقبة الزوايا العمياء
يراقب باستمرار وجود أية مركبات في الزوايا العمياء وينبه السائق بواسطة 

رموز ضوئية تظهر على المرايا الجانبية.

المصابيح األمامية عالية الضوء التكيفية
الضوء  من  األقصى  الحد  توفير  طريق  عن  أمانًا  أكثر  الليل  في  القيادة  تجعل 
مهما كانت الظروف. يقوم هذا النظام بتحويل المصابيح األمامية من شعاع 
عاٍل إلى شعاع منخفض عند استشعار المصابيح األمامية لسيارة قادمة ثم 

العودة مرة أخرى من شعاع منخفض إلى شعاع عاٍل عند غياب هذه الحالة.

نظام اكتشاف األجسام والسيارات العابرة عند الرجوع
الرجوع  أثناء  العمياء  المناطق  في  واألجسام  السيارات  رصد  على  يساعد 
بسيارتكم فيات 500X. في حال كانت السيارة تقترب من الجانب، فإنها توفر 

ردود فعل للسائق من خالل إنذارات صوتية وإشارة ضوئية على مرآة الباب.

حّساسات الركن األمامية والخلفية
تحّذركم اإلشارة الصوتية لحّساسات الركن األمامية والخلفية عند االقتراب 

من عقبة خفية أثناء ركن السيارة ومناورات الرجوع.

* ليس كل هذه الميزات قياسية.

كاميرا للرؤية الخلفية
يتم  الصعبة.  العمليات  وإدارة  السيارة  إيقاف  على  الخلفية  الكاميرا  تساعد 
لخط  تصويري  ورسم  الديناميكية  الشبكة  خطوط  مع  الصورة  إسقاط 

الوسط الذي يعّدل مسارات التوجيه أثناء توجيه المقود.

نظام المحافظة على المسار
الكاميرا  على  يعتمد  الذي  الرؤية  استشعار  جهاز  التكنولوجيا  هذه  تستخدم 
انحراف  أثناء  المسارات.  حدود  داخل  وقياسه  السيارة  موقع  عن  للكشف 
السيارة عن المسار بشكل غير مقصود مع عدم تشغيل إشارة االنعطاف، 

منّظم المسافة اآلمنة )نظام تثبيت السرعة المرن(
النظام برصد السيارات في مسارها  باستخدام جهاز استشعار راداري، يقوم 
كم/  ٣٠ سرعة  من  يعمل  فهو  لسيارتكم.  محددة  سرعة  على  والحفاظ 

مع  تلقائيًا  النظام  سيتكيف  أبطأ،  سير  حركة  اكتشاف  حال  في  ساعة. 
إشارة  النظام  سيوفر  عندها  مسبقًا،  السائق  اختارها  قد  كان  آمنة  مسافة 
بصرية على لوحة العدادات مصحوبة بمقاومة أكبر من مقود التوجيه من أجل 

إعادة السيارة إلى حدود مسارها.
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S A F E T YSAFETY  
ALL ROADS  
LEAD TO EXCITEMENT.

LANE ASSIST 
Utilizes a camera-based machine vision sensor to 
detect and measure the position of the vehicle within 
lane boundaries. During an unintentional lane drift with 
no turn signal applied, the system will provide a visual 
indication on the instrument panel accompanied by 
greater resistance of the steering in order to bring the 
car back into lane limits.

REAR VIEW CAMERA
The rear camera helps to park the car and to manage 
difficult operations. The image is projected with dynamic 
grid lines and a center line graphic that adjusts guide 
paths as the steering wheel is turned.

AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKE
The system detects the speed of the vehicle in front in 
relation to the Fiat 500X and will advise the driver if they 
are approaching too fast and if there is a risk of collision. 
Should the driver not intervene, the system automatically 
activates braking to avoid the impact or mitigate its 
effects. The brake control operates down to 7km/h and 
provides audible and visible warnings.

Makes nighttime driving safer by providing the 
maximum amount of light possible for any driving 
scenario. This system switches headlamps from high 
to low-beam when incoming headlamps or forward 
lighting elements are sensed and back again from 
low- to high-beam when those conditions expire.

ADAPTIVE HIGH-BEAM

REAR CROSS PATH DETECTION
Helps to monitor vehicles and objects in blind areas 
whilst the Fiat 500X is in reverse gear. If a vehicle is 
approaching from the side, it provides feedback to 
the driver via audible chimes and a light signal on the 
door mirror.

FRONT AND REAR PARKING SENSOR
The front and rear parking sensor’s acoustic signal 
warns you when you’re approaching a hidden obstacle 
during parking and reversing manoeuvres.

BLIND SPOT ALERT
This system continually monitors the presence of 
vehicles in 'blind spots’ and advises the driver through 
a light signal on the door mirrors. 

SAFETY DISTANCE MANAGER (ACC)  
Using a radar sensor, the system detects vehicles in 
its path and maintains the vehicle at a set speed. It 
operates from 30km/h. If slower traffic is detected, the 
system will automatically adjust to a safe distance, pre-
selected by the driver.

The Fiat 500X is equipped with innovative safety 
systems, so you are prepared to take on every road.

*Not all of these features are standard.
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C U S T O M I Z A T I O N S
CUSTOMIZATIONS

WHEN YOU FIND 
THE RIGHT ONE, 
YOU KNOW.
Whatever your style, get ready to leave your mark. With 
so many customization options it’s easy to get noticed.

BODY COLOURS

INTERIORS
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* Available mono-color and bicolor (black roof)

التـخـصـيـص

الـمـقـصـورة

289 Passione Red*
٢٨٩ أحمر باشن*

601 Cinema Black
٦٠١ أسود سينما 

348 Argento Grey*
٣٤٨ رمادي أرجنتو*

176 Seduzione Red*
١٧٦ أحمر سيدوزيون*

018 Techno Green*
٠١٨ أخضر تكنو*

018 Italia Blue*
٠١٨ أزرق إيطالي*

679 Moda Grey*
٦٧٩ رمادي مودا*

296 Gelato White*
٢٩٦ أبيض جيالتو*

185 Matt Moda Grey
١٨٥ رمادي مودا ناشف

ألـــوان الـهـيـكـل

مهما كان أسلوبكم، استعّدوا لترك بصمتكم أينما تقودون. مع وجود العديد من 
خيارات التخصيص، من السهل أن تلفتوا االنتباه.

Camo fabric with  
vinyl inserts

(3L5)

 قماش كامو 
بلمسات من الفينيل 

(3L5)

Arrow fabric with  
vinyl inserts and red/grey piping

(073) OPT

قماش Arrow بلمسات فينيل مدروز 
بلون أحمر/رمادي

)٠٧٣( اختياري

Leather black with techno-leather 
inserts and ivory piping  

(539)

جلد أسود بلمسات من الجلد الصناعي 
مدروز بلون عاجي

 )٥٣٩(

Leather brown with
techno-leather inserts 

(564)

جلد بنّي بلمسات 
من الجلد الصناعي 

 )٥٦٤(

Leather black with techno-leather
inserts and grey piping 

(484)

جلد أسود بلمسات من الجلد الصناعي 
مدروز بلون رمادّي

 )٤٨٤(

WHEELS
الـعـجـالت

432 – 17’’ alloy wheel
Opt. on Cross

٤٣٢ - عجالت من األلومينيوم المسبوك ١٧ إنش
اختيارية في كروس

431 – 17’’ alloy wheel
Opt. on Connect 

٤٣١ - عجالت من األلومينيوم المسبوك ١٧ إنش
اختيارية في كونيكت

4AV– 17’’ T&N alloy wheel
Opt. on Cross

4AV - عجالت من األلومينيوم المسبوك  T&N ١٧ إنش 
اختيارية في كروس

56J - عجالت من األلومينيوم المسبوك ١٨ إنش
قياسية في كروس

56J – 18’’ alloy wheel
Standard on Cross

ال جـــــــدال 
فـيـمــا هـو

أفـضــل لـكـم.

* متوفر بلون واحد أو بلونين )سقف أسود( 



  

STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT
CROSS

SINGLE OPTIONS

Remote USB port (2nd row) RSX D

Smoking kit 989 D

Full size spare tire 980 D

Privacy glass 80T 5

Parking sensor 508 D

Open sunroof 400 a

Paddle shifts on steering 4WE D

Audio Beats 4JF D

Rain sensor 347 D

Privacy glass 070 a

Perimetral alarm LSB D

7” Touchscreen radio UGD D

7” Touchscreen radio nav UGE D

Dusty area kit 022 D

Adapted for cold countries 129 D

Dual tire pressure 1GD D

كــروس

خــيـارات فـرديـة

RSXDمنفذ يو إس بي السلكي )في صف المقاعد الثاني(

989Dعّدة المدخنين

980Dإطار احتياطي كامل الحجم

80T5زجاج معّتم

508Dحساسات الركن

400aفتحة سقف

4WEDنواقل حركة صغيرة مدمجة في المقود

4JFDنظام الصوت بيتز

347Dحساسات المطر

070aزجاج معّتم

LSBDإنذار محيطي

UGDDراديو بشاشة تعمل باللمس ٧ بوصة

UGEDراديو مالحي بشاشة تعمل باللمس ٧ بوصة

022Dعّدة مسح األتربة

129Dمتكّيف مع المناطق الباردة

1GDDقياس ضغط الهواء في اإلطارات المزدوج

تـجـهـيـزات قـيـاسـيـة واخـتـيـاريـة

a standard          D optional         - not available         P Pack a  قياسي         D  اختياري        - غير متوفر        P ضمن مجموعة



  

الـوقـودالـمـواصـفـات الفــنـيـة

محرك ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٧٠ حصانًامحرك ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٤٠ حصانًا

خـط نـقـل الـقـوة

٤ مستقيمة٤ مستقيمةعدد األسطوانات، االصطفاف

٨٤x٧٢٨٤x٧٢اإلطار × المصد )ملم(

١٣٦٨١٣٦٨اإلزاحة )سم٣(

١٠،٥:١١٠.٥:١نسبة الضغط

١٧٠ حصانًا @ ١٤٠٥٠٠٠ حصانًا @ ٥٠٠٠القوة القصوى: قوة الحصان @ دورة في الدقيقة

٢٥٠ ن.م @ ٢٣٠٢٥٠٠ ن.م @ ١٧٥٠العزم األقصى: )ن.م.( @ دورة في الدقيقة

بنزين، حقن مباشربنزين، حقن مباشرالوقود

ملتيئيرملتيئيرالتحكم بعتلة الدفع

متعدد النقاطمتعدد النقاطنظام اإلشعال

نعمنعمنظام التشغيل واإليقاف

األبـعــاد

٥٥عدد المقاعد

٥٥عدد األبواب

٤٢٦٤/٤٢٦٩٤٢٦٤/٤٢٦٩الطول )أوربان( / )كروس( / )سبورت( )ملم(

٢٠٢٥/١٧٩٦٢٠٢٥/١٧٩٦العرض )ملم( / + المرايا الخارجية

١٥٨٠/١٦٠٣/١٥٩٥١٥٨٠/١٦٠٣/١٥٩٥االرتفاع بدون سكك السقف )ملم( / مع سكك السقف / سبورت

٢٧٥٠٢٧٥٠قاعدة العجالت )ملم(

١٥٤٥/١٥٤٥١٥٤٥/١٥٤٥مسار أمامي / خلفي )ملم( 

سعة الصندوق )لتر(:
- المقعد الخلفي غير مطوي مع عدة اإلطارات

- المقعد الخلفي مطوي مع عدة اإلطارات
- المقعد الخلفي غير مطوي مع عجلة احتياطية

- المقعد الخلفي مطوي مع عجلة احتياطية

٣٥٠
١٠٠٠
٢٤٥
٩١٠

٣٥٠
١٠٠٠
٢٤٥
٩١٠

٦٣٦٣سعة البطارية )أمبير/ساعة(النـظـام الكـهـربـائـي

نـاقـل الحـركـة
دفع بجميع العجالتدفع أمامينظام الدفع

جهاز تعشيق مزدوج أوتوماتيكي بست سرعاتجهاز تعشيق مزدوج أوتوماتيكي بست سرعاتعلبة التروس

الـوقـود

محرك ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٧٠ حصانًامحرك ١٦ صمامًا ١،٤ لتر قوة ١٤٠ حصانًا

العـجــالت

7J x 187J x 18حجم العجلة ١٨ إنش

R19205/50 R19 205/50حجم اإلطار ١٩ إنش )كروس(

6.5Jx196.5Jx19حجم العجلة ١٩ إنش )كروس(

R19225/40 R19 225/40حجم اإلطار ١٩ إنش )سبورت(

7.5Jx197.5Jx19حجم العجلة ١٩ إنش )سبورت(

نـظـام التـوجـيـه

مسننات وتروس مع توجيه آلي مزدوج الدفعمسننات وتروس مع توجيه آلي مزدوج الدفعصندوق التوجيه

١١،٥١١،٥االستدارة الكاملة )م(

١١،٠٥١١،٠٥االستدارة الكاملة من المصد إلى المصد )م(

نـظـام التعـلـيـق
عجالت مستقلة مع ماكفرسونعجالت مستقلة مع ماكفرسونأمامي

عجالت مستقلة مع ماكفرسونعجالت مستقلة مع ماكفرسونخلفي

المكـابـح
قرصية قابلة للتهويةقرصية قابلة للتهويةأمامية

قرصية صلبةقرصية صلبةخلفية

السعـة - الـوزن

٤٨٤٨سعة خزان الوقود )لتر(

A ١٣٢٠١٣٢٠الوزن الفارغ )كغ( بدون السائق )٧٥ كغ( – قياسي

٦٠٠٦٠٠أقصى وزن لجّر )كغ( مقطورة بدون مكابح 

١٠٠٠١٢٠٠أقصى وزن لجّر )كغ( مقطورة مع مكابح 

األداء
١٩٠٢٠٠السرعة القصوى )كم/س(

٩،٨٨،٦التسارع: صفر إلى ١٠٠ كم/س )ثانية(

نظـام اخـتبارات قـياس
WLTP االنبـعـاثات 

١٥٧/١٤٠١٥٨/١٤٥انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )غ/كم( )دورة كاملة( – أدنى/أقصى

د القيم المشار إليها على أساس نظام اختبارات قياس االنبعاثات WLTP. يتم اإلشارة إلى نسب استهالك ثاني أكسيد الكربون والوقود حسب اللوائح المعمول بها بهدف  يتم تحديد قيم استهالك ثاني أكسيد الكربون والوقود على أساس االختبارات الرسمية امتثااًل لألحكام المنصوص عليها في الئحة االتحاد األوروبي السارية وقت وضع النظام. وعلى وجه الخصوص، تحدَّ
مقارنة بيانات السيارة. قد ال تعكس نسب التجانس لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود النسب الفعلية لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود، والتي تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة، على سبيل المثال وليس الحصر، بأسلوب القيادة، أحوال الطريق، ظروف الطقس، أحوال واستخدام ومعدات السيارة. تشير نسب استهالك ثاني أكسيد الكربون والوقود في هذا 
الكتالوج إلى طرازات السيارة ذات النسب األعلى واألدنى. وقد تتغير هذه القيم تبعًا ألبعاد المعدات و/أو اإلطارات المختارة. على أية حال، سيتم توفير النسب الرسمية لثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود للسيارة التي اشتراها العميل مع الوثائق المصاحبة للسيارة. في الحاالت التي تكون فيها نسب ثاني أكسيد الكربون واستهالك الوقود مرتبطة بأغراض حساب الضرائب 

والرسوم المتعلقة بالمركبة، ينبغي اإلشارة إلى القوانين المعمول بها في كل بلد.



  

TECHNICAL SPECIFICATIONS PETROL

1.4T 16V 140HP 1.4T 16V 170HP

POWERTRAIN

N. cylinders, layout 4 in line 4 in line

Bore x stroke (mm) 72x84 72x84

Displacement (cm3) 1368 1368

Compression ratio 10,5:1 10,5:1

Maximum power kW (CV) @ rpm 140hp @ 5000 170hp @ 5000

Maximum torque (Nm) @ rpm 230Nm @ 1750 250Nm @2500

Supply Gasoline, direct injection Gasoline, direct injection

Tappet Control Multi Air Multi Air

Ignition System Multi point Multi point

Start&Stop System YES YES

DIMENSIONS

Number of seats 5 5

Number of doors 5 5

Length (Urban look) / (Cross look) / (Sport) (mm) 4269/ 4264 4269/ 4264

Width (mm) / + ext. mirrors 1796 / 2025 1796 / 2025

Height without roof bars (mm) / with roof bars / Sport 1595 / 1603/ 1580 1595 / 1603/ 1580

Wheelbase (mm) 2570 2570

Front / Rear Track (mm) 1545/1545 1545/1545

Boot capacity (liters):
- Rear seat not folded down with tire kit
- Rear seat folded down with tire kit
-  Rear seat not folded down with spare wheel
- Rear seat folded down with spare wheel
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ELECTRICAL SYSTEM Battery capacity (Ah) 63 63

TRANSMISSION
Drive front wheel drive All wheel drive

Gearbox Family 6 speed automatic dual clutch 6 speed automatic dual clutch

The CO
2
 emission and fuel consumption values are defined based on official tests, in conformity with the provisions of the EU Regulations in force at the time of homologation. In particular, the indicated values are calculated based on the WLTP test procedure. 

The CO
2
 and consumption values are only indicated for the purpose of comparing the vehicle data. The CO

2
 and consumption homologation values may not be representative of the effective CO

2
 and consumption values, which depend on many factors related, 

for example, to weather and road conditions and to vehicle condition, use and equipment. The CO
2
 and consumption values specified in this document refer to the versions of the vehicle with the highest and lowest values. 

These values may change depending on the selected equipment and/or tyre dimensions. The indicated CO
2
 and consumption values are not definitive and may evolve if the production cycle is modified. In any case, the official CO

2
 and consumption values of 

the purchased vehicle will be provided with its accompanying documents. If the CO
2
 and consumption values affect the calculation of the vehicle duties and taxes, refer to the applicable standards in force.

PETROL

1.4T 16V 140HP 1.4T 16V 170HP

WHEELS

Wheel size 18” 7J x 18 7J x 18

Tire size 19” (Cross look) 205/50 R19 205/50 R19

Wheel size 19” (Cross look) 6.5Jx19 6.5Jx19

Tire size 19” (Sport) 225/40 R19 225/40 R19

Wheel size 19” (Sport) 7.5Jx19 7.5Jx19

STEERING

Steering box Rack and pinion with  
Dual Drive power steering

Rack and pinion with  
Dual Drive power steering

Wall-to-wall turning circle (m) 11,5 11,5

Kerb-to-kerb turning circle (m) 11,05 11,05

SUSPENSIONS

Front lndependent wheels with  
MacPherson layout

lndependent wheels with  
MacPherson layout

Rear lndependent wheels with  
MacPherson layout

lndependent wheels with  
MacPherson layout

BRAKES
Front brakes Vented disc Vented disc

Rear brakes solid disc solid disc

CAPACITIES - WEIGHT

Fuel tank (liters) 48 48

Kerb weight (kg) WlTHOUT driver (75 kg) - STANDARD A 1320 1320

Max. towable weight (kg) non-braked 600 600

Max. towable weight (kg) braked 1000 1200

PERFORMANCE
Top Speed (km/h) 190 200

Acceleration: 0-100 km/h (s) 9.8 8.6

EMISSIONS WLTP CO2 emissions  (g/km) (combined cycle) -  
min / max 140/157 145/158


