Fiat magazin

1957.07.04

4.oldal

Fiat 500

1957.07.04

Fiat magazin
A FIAT Magyarország születésnapi különszáma

500
Anniversario
VILÁGSZENZÁCIÓ!
MEGÉRKEZETT! KÖZTÜNK JÁR!

K E D V E S S É G ÖSSZETÉVESZT- AZ EGYÉNISÉG A
ÉS MERÉSZSÉG H E T E T L E N RÉSZLETEKBEN
EGY AUTÓBAN V O N A L A K R E J L I K
S T Í L U S Az új designelemek, mint a
Az 500-as arcán huncut É S
mosoly ül. Orra az új betétekkel, a híres logóval és a háromdimenziós
hűtőrácsot
körülölelő lökhárítóval mintha
rákacsintana
mindenkire,
akinek tekintete arra téved.
Még vonzóbb, még pozitívabb,
még inkább 500. Az új
fényszórók
szinte
megszólalnak és szertefoszlatják a sötétséget. Megjelenése
jókedvet és örömet csal mindenki szívébe!

Az 500-as összetéveszthetetlen
profilja nem változott, de a 2
értékes és új, könnyűfém
keréktárcsának – a 15"-os
fényes szürke és a 16"-os matt
fekete, gyémánt hatású változatoknak – köszönhetően még
jellegzetesebb lett. Az új 500-as
dizájnját a két karosszériaszín
teszi még látványosabbá: a
modern és vidám pasztell Corallo piros, és a kifinomult
eleganciát sugárzó Burgundy
Opera bordó.

ködlámpáknak
és
tolatólámpáknak otthont adó
lökhárító krómozott díszléce,
felhívják magukra a figyelmet.
Ezek közé tartozik az új, hátsó
lámpaegység is, mely tartalmazza a féklámpákat, tolató
lámpákat és irányjelzőket, valamint keretként körbeöleli a
karosszériát. Ez a szokatlan és
merész megoldás kiválóan mutatja, hogy az 500 mindig képes
megújulni, de jellegzetességét
soha nem veszíti el.

FIAT MÁRKAKERESKEDÉSEK
TWIN 93 KFT. 3533 Miskolc, Lorantffy Zs. utca 36.
AUTÓFORUM RIEGLER KFT. 9027 Győr, Pesti út 4.
AUTÓMÉRY KFT. 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 215.
AUTÓHÁZ BUDAÖRS KFT. 2040 Budaörs, Kinizsi utca 28.
RING AUTÓHÁZ KFT. 5000 Szolnok, Fék út 3.
KB AUTOTEAM KFT. 6400 Kiskunhalas, Keceli utca 19-23.
AUTOMÉRY KFT. 4032 Debrecen, Füredi út 106.
AUTÓ-FORRÁS KFT. 8200 Veszprém, Észak-Keleti útgyűrű 8.
AUTO-TRADE 91 KFT. 3100 Salgótarján, Szérűskert út 120.
AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 Érd, Kis-Duna utca 9.
SIÓ-MOBIL KFT. 8600 Siófok, Erdei Ferenc út 6.
GADÁCSI AUTÓHÁZ KFT. 8360 Keszthely, Tapolcai út
RÁCZ KELET-PEST KFT. 1147 Budapest, Öv utca 128-132.
AUTÓTREND KFT. 2509 Esztergom, Retek utca 4.

SCHILLER AUTÓHÁZ KFT. 1142 Budapest, Tengerszem u.59/a
DUNA AUTÓ ZRT. 1037 Budapest, Zaj utca 24.
AUTÓHÁZ BUDAÖRS KFT. 2040 Budaörs, Kinizsi utca 28.
NS AUTÓHÁZ KFT. 7622 Pécs, Pécsváradi út 23.
PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131
PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.
6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15
FORMONT AUTOMOBIL KFT.
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 53.
BONUS KFT. 9700 Szombathely, Zanati út 27/A.
GYULAI AUTOMOBIL KFT.
1173 Budapest, Hajdúcsárda utca 2.
PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.
1133 Budapest, Kárpát utca 21.
GLASS KFT. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 13/1

Az 500-as 1957 óta tartó
küldetése során színessé
varázsolta a világ útjait: az
ikonikus
Fiat
valódi
műalkotás, amely tökéletesen
egészíti
ki
környezetét. Formaterve
mindvégig összetéveszthetetlen maradt.

E

gy autó, ami visszarepítí a 60-as évek korszakába! Minden részlete a stílus és
elegancia mesterművei közé tartozik! Négy különböző, de annál egyedibb
színben is választható, mint például a Riviéra Zöld és a Szicília Narancs! Ez a két szín
képes arra, hogy bármikor bárhol felismerhető legyen az autó, így kölcsönözve neki
totális egyediséget!
Amikor a 60-as évek találkozik a modern kor technológiájával, láthatjuk mennyi élet,
mennyi szín és érzelem lakozik egy autóban! Lehetőségek tárháza nyílik meg előttünk,
és végre újra átélhetjük a múlt gyönyörű pillanatait!

FIAT 500 ÚJ MOTORRAL
Készítette az
Armadillo Kreatív Ügynökség
a FIAT Magyarország
megbízásából.
2017.07.04
FCA CENTRAL AND
EASTERN EUROPE KFT.
1138 Budpest Madarász
Viktor u. 47, A-B

A

Fiat 500 jóval
több, mint autó: az
elmúlt hat évtized során
hamisítatlan ikonná vált,
az olasz stílus jelképévé,
amely soha nem válik
divatjamúlttá, és amely az
évek
során
magával
ragadta mindazokat, akik
rajonganak az egyedi és
eredeti dolgokért.

A Fiat összes magyarországi márkakereskedésében megrendelhető az új Fiat 500
második generációs Multijet technológiájú,
1,3 literes turbódízel motorral, valamint
ahhoz társuló, ötfokozatú kézi sebességváltóval szerelt kivitele. A modell a legmagasabb Lounge felszereltségi szinten kapható,
amelynek induló ára 4.720.000 HUF.

EXTRA

AJÁNLATOK
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MEGÚJULT PANDA

Már rendelhető a hazai márkakereskedésekben
a 2017-es Fiat Panda, amely megújulva is
megőrizte sikerének egyik zálogaként ismert
karakterét, és azon tulajdonságait, amelyek a
Fiat funkcionális modellcsalád alappillérei: az
egyedi stílus, a felhasználhatóság és az egyszerűség.
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CIAO BAMBINA!

ÚJ FIAT 500 60TH ANNIVERSARY

1957

Fiat 500-as modell 60. évfordulójának méltó megünneplésére született. Fő jellemzői a finom
érzékkel megálmodott külső, a
múltidéző belső, az 500-as családra
jellemző egyediség és a legújabb
technológia. Minden apró részlete
különlegességét és kiválóságát hangsúlyozza. Minden idők legfiatalosabb
60-asa ez a limitált 500-as kiadás.

FIAT 500 TÖRTÉNELEM

A STÍLUS FORRADALMA

A

júliusában a Fiat új modellt mutatott be: a
Bambinának becézett nuova 500-ast, a
Topolino utódját, mindenki autóját. Az új modellben a
600-ashoz hasonlóan hátul volt a motor és mind a négy
kerék független felfüggesztést kapott. Az első
modelleket egy léghűtéses 479cc-s, 2 hengeres, 13 lóerős
motorral szerelték fel, ami egy négysebességes kézi
váltón keresztül hajtotta a hátsó kerekeket.
Az 1957-es Torinói Autókiállításon a modell két
változatát mutatták be: az Economica-t és a Normale-t.
Mind a két változat 15 lóerős motorral került a piacra.
Az Economica megegyezett a júliusban bemutatott
modellel – az erősebb motor kivételével, míg a Normale
továbbfejlesztett hátsó üléseket, nyitható oldalsó
ablakokat és még számos kisebb újítást kapott.
A következő évben, 1958-ban bemutatták a Sport
változatot, miután a Hockenheimi 12 órás versenyen az
első, második, harmadik és a negyedik helyet is a kis Fiat
szerezte meg, 1960-ban pedig a Giardiniera, az 500-as
kombi verziója is a piacra került. Ez a modell hosszabb
tengelytávval rendelkezett és vízszintesen helyezték el
benne a motort.
Az egy évvel később bemutatott 500D 17,5 lóerős, 499,5
cc-s motorral és több kisebb változtatással került a

P OMP Á S
piacra és egészen 1965-ig gyártották, amikor is megjelent
az 500F modell. Az 500F komolyabb változásokat
hozott, hiszen már előre nyíltak az ajtók és a váltóművet
is módosították. 1968-ban lépett piacra az 500L, ami
kívül-belül több díszítést kapott elődeinél.
Az utolsó verzió, az 500R 1972-ben jelent meg és már az
új Fiat emblémával debütált.
A régi Fiat 500 modelleket egészen 1975-ig gyártották, és
összesen 3 678 000 darabot adtak el belőle.

A

Fiat 500C a Fiat 500 modell kabrió változata
végtelenül jókedvű és imádnivaló autó. Hátul az
új 500C lekerekített kialakítású, innovatív üveg hátsó
szélvédővel van felszerelve, mely elektromos rendszerének köszönhetően kényelmesen nyitható. A merész
külső teljesen megújult belső teret takar, mely vonzóbb,
elegánsabb és kifinomultabb, mint valaha. Az új 500C
ismét számtalan meglepetést tartogat. Stílus, stílus, stílus
és még több stílus. Az 500C belső terének anyagai és
szövetei egyenesen a legdivatosabb kifutókról érkeztek.
Az élettel teli Prince of Wales kárpit gazdag színvilágú
díszítőelemeivel, elegáns burgundi bőr borításával –
melyet kék betétek tesznek változatossá – és klasszikus
kialakításával a 60-as éveket idézi.
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ELEGÁNSAN
KÉNYELMES
Már 3.490.000 Ft-tól!

A 60-as évek stílusa köszön vissza az
új 500 Anniversary külső megjelenésében, mint például a bájos
Dolce Vita bicolor fényezés és a
króm betétek a motorháztetőn,
valamint a visszapillantó tükör
házánál. A 16’’-os fehér és gyémántfényű könnyűfém felnik króm
kerékagy takarókkal és a szürke,
elegáns vászontető mind az autó
egyediségét és kiválóságát hangsúlyozzák.
B O L D O G S Á G
SZÉRIAFELSZERELTSÉGKÉNT

FIAT 500C

ÖRÖKKÉ TART A NYÁR

ME GJ E L E NÉ S !

FIAT TIPO KOMBI

A FUNKCIONALITÁS
ÉS AZ ELEGÁNS FORMA
TÖKÉLETES ÖTVÖZETE
1.4 95 LE már 4 590 000 Ft-tól

A műszerfal minden részlete egy
remekmű, mely a 60-as évek
életérzését támasztja fel. A bőr
minősége, a stílusos varrás és a
kényelmes fogás csak néhány részlet, melyet az új 500 Anniversary
kormánya
mögött
azonnal
észrevesz. A különkiadás stílusa
azonnal felismerhető, köszönhetően
még az olyan klasszikus stíluselemek
modern újraértelmezésének, mint az
orron elhelyezkedő, krómbajuszok
közé zárt, múltidéző embléma. Az új
500 Anniversary modellben a legújabb technológia ad randevút a 60-as
évek stílusának. Kövesse nyomon

autója adatait a 7”–os TFT műszeregységen, mely tökéletesen illeszkedik a műszerfal stílusához. Az új
500 Anniversary a Uconnect™ Nav
7” érintőképernyős HD LIVE audiorendszerrel
érkezik,
melyen

keresztül egyszerűen tudja fogadni
telefon hívásait, üzeneteket válthat
barátaival, megtalálhatja a leggyorsabb, célhoz vezető utat, valamint
kedvenc zenéit is hallgathatja.
A 60-AS ÉVEK STÍLUSA,
E L E G A N C I Á J A
A belső a régmúlt idők eleganciáját
idézi meg. Az elefántcsontszínű
Frau bőr kárpit bordó szegéllyel a
retro stílust hozza vissza.
Az
exkluzív szőnyegkészlet az autó
egyediségének újabb bizonyítéka.
Az Anniversary plakett pedig

mindig emlékezteni fogja, hogy
egy
kivételes,
egyedülálló
autóban ül. Az új 500 Anniversary minden részletét a 60-as
évek hangulatának jegyében
tervezték. Az exkluzív, „B” oszlopon elhelyezett logó ikonikus
stílusa leleplezi retro oldalát. Az
új 500 Anniversary több, mint egy
limitált széria: az autó nevét
olyan kiemelkedő hírességekkel
kötötték össze az elmúlt évek
során, mint Jennifer Lopez az
„500C by Gucci" volánjánál; az
ikonikus Fiatról szóló videóban
Pharrell Williams fülbemászó
dallama, a „Happy" csendült fel,
de az Oscar-díjas Paolo Sorrentino (500 Cult) és Ben Stiller
(500 Corallo Red) is közösséget
vállalt az autóval.

