
 

 

 

 

  



 

 
   

    

 

 

FIAT 500 BEV CENU LAPA 

  

Versija 
Baterijas tilpums un jauda, 

kWh (kW) 

Nobraucamais attālums 

saskaņā ar WLTP ciklu, km 
Virsbūves tips Cena, EUR ar PVN 

     

NEW 500 HB   
 

 

     

332.M11.2 23,8 kWh (70 kW) Līdz 190 km Hečbeks 34 990 € 

332.M12.2 42 kWh (87 kW) Līdz 320 km Hečbeks 38 490 € 

     

NEW 500 CABRIO   
 

 

     

332.M22.2 42 kWh (87 kW)                Līdz 320 KM Kabriolets 40 990 € 

     

NEW 500 HB 3+1     

     

332.M32.2 42 kWh (87 kW)       Līdz 320 KM                   Hečbeks                           39 490 € 

     

    LA PRIMA BY BOCELLI  
 

 

     

332.B12.2 42 kWh (87 kW) Līdz 320 KM                           Hečbeks 41 490 € 

Automašīnas cenā iekļauta 60 mēnešu garantija: visaptveroša 24 (divdesmit četru) mēnešu kvalitātes garantija bez nobraukuma ierobežojuma un papildu  garantija 36 (trīsdesmit seši) mēneši.  Garantijas 

devējs pilnīgi jauna elektriski darbināma BEV transportlīdzekļa pircējam saskaņā ar tālāk minētajiem noteikumiem papildus piešķir garantiju 8 gadiem vai pirmajiem 160 000 km atkarībā no tā kurš no 

notikumiem iestājas pirmais Norādīta ieteicamā mazumtirdzniecības cena. Visas cenas norādītas ar PVN (21%). UAB „Autobrava“ – oficiālais FIAT automašīnu importētājs Baltijas valstīs patur tiesības bez 

iepriekšēja brīdinājuma mainīt cenas un aprīkojumu. Vairāk informācijas Jums sniegs pārdošanas konsultant 



 

 
   

    

 

STANDARTAPRĪKOJUMS 

 

NEW 500 HB / CABRIO / 3+1 
Tehnoloģijas: Drošība: Komforts: Stils: 

• 10.25 collu multimediju 

sistēma “Uconnect” 

• Apple Carplay/Android Auto 

sąskarnes 

• “Keyless GO” sistēma 

• 7 collu krāsains vadītāja 

instrumentu panelis 

• Lietus sensors 

• Automātiska gaismas 

aktivizēšana 

• 6 skaļruņu sistema 

• Elektroniskā stāvbremze 

• Mode 3 uzlādes kabelis 

 

• Autonomā bremžu sistēma 

ar gājēju un velosipēdistu 

atpazīšanu 

• Joslu saglabāšanas 

sistēma 

• Vadītāja noguruma 

atpazīšanas sistēma 

• Ceļa zīmju atpazīšanas 

sistēma 

• Kruīza kontroles sistēma 

• Riepu spiediena kontroles 

sistēma (TPMS) 

• Elektriskie logi, ārējie 

spoguļi 

• 4 virzienos, mehāniski 

regulējami vadītāja un 

pasažiera sēdekļi 

• Melni sēdekļi ar FIAT 

monogrammām 

• Melna stūre ar audio 

sistēmas vadības ierīcēm 

• Automātiskais gaisa 

kondicionieris 

• 15” tērauda diski, 185/65 

R15 

• Halogēni priekšējie lukturi 

• LED dienas gaitas gaismas; 

LED pagrieziena rādītāji; 

LED aizmugurējie lukturi 

 

  

   

   

   

   



 

 
   

    

 

                                 LA PRIMA BY BOCELLI  (papildus ar NEW 500 HB / CABRIO / 3+1) 
Tehnoloģijas: Drošība: Komforts: Stils: 

• Bezvadu tālruņa lādētājs 

• Premium audio sistēma 

 

• "Infinity" FULL LED 

priekšējie lukturi 

• Automātiski aptumšojošs 

atpakaļskata spogulis 

• Premium klases sēdekļi ar 

FIAT uzrakstiem 

• 50/50 sadalīts 

aizmugurējais sēdeklis 

• Priekšējais roku balsts 

• Ārējie spoguļi ar apsildes 

funkciju 

Bezatslēgas "Passive Entry" 

sistēma  

• 17 collu īpaši izstrādāti 

vieglmetāla diski, 205/45 R17 

 

 



 

 
   

    

 

   

Papildaprīkojums KODS HB CABRIO 3+1 LA PRIMA BY 

BOCELLI 
APRĪKOJUMA PAKOTNES 

“Comfort“ pakotne: 

o Elkoņa balsts priekšpusē (132) 

o Viduskonsole (467) 

o Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana (JTM) 

o 50/50 sadalīts aizmugurējais sēdeklis (195) 

o Apsildāmi priekšējie sēdekļi (452) 

o Apsildāmā tīrītāju zona (253) 

o Elektriskie spoguļi ar apsildes funkciju (041) 

o Bezatslēgas "Passive Entry" sistēma (9Z0) 

o Elektriski vadāmi logi (038) 

o Valkājama atslēga (3VK) 

o Atpakaļskata kamera ar dinamisku vadību (9YN) 

o 360 grādu parkošanās sensori (XAH) 

o Aklās zonas uzraudzības sistēma (XAN) 

 

 

4X2 

 

 

1 753 € 

 

 

1 753 € 

                  

 

1 753 € 

 

 

— 

“Comfort 2“ pakotne: 

o Elkoņa balsts priekšpusē (132) 

o Viduskonsole (467) 

o Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana (JTM) 

o 50/50 sadalīts aizmugurējais sēdeklis (195) 

o Apsildāmi priekšējie sēdekļi (452) 

o Apsildāmā tīrītāju zona (253) 

o Elektriskie spoguļi ar apsildes funkciju (041) 

o Bezatslēgas "Passive Entry" sistēma (9Z0) 

o Elektriski vadāmi logi (038) 

o Valkājama atslēga (3VK) 

o Atpakaļskata kamera ar dinamisku vadību (9YN) 

 

58P 1 169 € 1 169 € 1 169 € — 

"Technology" pakotne 

o Adaptīvā kruīza kontrole ar braukšanas joslas 

sekošanas sistēmu + Traffic Jam Assist 

(STOP&GO) (9YZ) 

4X5 1 753 €  1 753 € 1 753 € — 



 

 
   

    

 

o 10.25 collu multimediju sistēma “Uconnect” ar 

navigāciju (9YT) 
o Bezvadu tālruņa lādētājs (RFX) 

o USB savienojumi viduskonsolē (RTX) 

o Premium audio sistēma (4YG) 
 

“Style” pakotne 

o 16” vieglmetāla diski ar vasaras riepām 

195/55 R16 (4AY) 
o Automātiska priekšējo lukturu regulēšanas 

sistēma (1H2) 

o Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis 

(410) 

o Tonētie aizmugurējie logi (070) 

o Paklājiņi ar 500 logotipu (396) 

o Hromēti sānu logu rāmji (5IG) 

o Hromēti sānu durvju aizsargrāmji (4MQ) 

o Iekšējie durvju sliekšņi (018) 

 

 

AFQ 

 

1 753 € 

 

 

 

 

1 753 € 

 

 

1 753 € 

 

 

— 

 

 

 

 

 

 

“La Prima” pakotne 

o 17” vieglmetāla diski ar vasaras riepām 

205/45 R17 (404) 

o Divu toņu stūre pārklāta ar tehno ādu (6BN) 

o Premium klases sēdekļi ar FIAT uzrakstiem 

(211) 

o Fiksēts stikla jumts (59E) 

o “Infinity” FULL LED priekšējie lukturi (5EM) 

o Automātiska priekšējo lukturu regulēšanas 

sistēma (1H2) 

o Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis 

(410) 

o Tonētie aizmugurējie logi (070) 

o Paklājiņi ar 500 logotipu (396) 

o Hromēti sānu logu rāmji (5IG) 

 

 

4X6 

 

 

 

2 922 € 

 

 

 

 

             — 

 

 

2 922 € 

 

 

 

— 



 

 
   

    

 

o Hromēti sānu durvju aizsargrāmji (4MQ) 

o Iekšējie durvju sliekšņi (018) 

 

“La Prima Cabrio” pakotne 

o 17” vieglmetāla diski ar vasaras riepām 

205/45 R17 (404) 

o Divu toņu stūre pārklāta ar tehno ādu (6BN) 

o Premium klases sēdekļi ar FIAT uzrakstiem 

(211) 

o “Infinity” FULL LED priekšējie lukturi (5EM) 

o Automātiska priekšējo lukturu regulēšanas 

sistēma (1H2) 

o Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis 

(410) 

o Tonētie aizmugurējie logi (070) 

o Paklājiņi ar 500 logotipu (396) 

o Hromēti sānu logu rāmji (5IG) 

o Hromēti sānu durvju aizsargrāmji (4MQ) 

o Iekšējie durvju sliekšņi (018) 

 

 

59L 

 

— 

 

2 922 € 

 

 

— 

 

— 

"Style La Prima" pakotne 

o Fiksēts stikla jumts (59E) 

o Tonētie aizmugurējie logi (070) 

 

 

A2P 

 

— 

 

— 

 

— 

 

584 € 

"Technology La Prima" pakotne 

o Adaptīvā kruīza kontrole ar braukšanas joslas 

sekošanas sistēmu + Traffic Jam Assist 

(STOP&GO) (9YZ) 

o Atpakaļskata kamera ar dinamisku vadību (9YN) 

o 360 grādu parkošanās sensori (XAH) 

o Aklās zonas uzraudzības sistēma (XAN) 

 

41T 

 

— 

 

— 

 

— 

 

1 071 € 

“Winter” pakotne 

o Apsildāmi priekšējie sēdekļi (452) 

o Apsildāma logu tīrītāju zona (253) 

 

6R7 

 

— 

 

— 

 

— 

 

584 € 



 

 
   

    

 

 
 

   

   

      

                                                                                                           KODS HB CABRIO 3+1 LA PRIMA BY 

BOCELLI 
KRĀSOJUMS  
ICE WHITE (nemetālisks krāsojums) 4H5 0 € 0 € 0 € 0 € 

ONYX BLACK (nemetālisks krāsojums) 10N 584 € 584 € 584 € 584 € 

OCEAN GREEN (metālisks krāsojums) 5CE 877 € 877 € 877 € 877 € 

ROSE GOLD (metālisks krāsojums) 5CF 877 € 877 € 877 € 877 € 

MINERAL GREY (metālisks krāsojums) 6FX 877 € 877 € 877 € 877 € 

CELESTIAL BLUE (trīs toņu krāsojums) 5CH 1 851 € 1 851 € 1 851 € 1 851 € 

  
ELEKTROSISTĒMA 
EV/PHEV Mode 2 uzlādes kabelis 07C 390 € 390 € 390 € 390 € 

Uzlādes kabeļa maiss 1BV 39 € 39 € 39 € — 

ONYX BLACK ICE WHITE 

OCEAN GREEN ROSE GOLD MINERAL GREY CELESTIAL BLUE 



 

 
   

    

 

Tehniskās specifikācijas NEW 500 HB 

23,8 kWh 

NEW 500 HB & 3+1 42 kWh 

NEW 500 CABRIO 42 kWh 

NEW 500 La Prima by Bocelli 42 kWh 

Baterijas tilpums 23,8 kWh 42,0 kWh 

Nobraucamais attālums 

saskaņā ar WLTP (km) 

Līdz 190 Līdz 320 

Maksimālā jauda (kW (AG)) 70 kW 87 kW 

Maksimālais apgriezes 

moments (nM) 

                                        220 Nm 

Piedziņas riteņi                                         Priekšējie 

Paātrinājums līdz 100km/h (s) 9,5 9,0 

Garums (mm)                                          3631 

Platums (mm)                                          1683 

Augstums (mm)                                          1529 

Riteņu bāze (mm)                                           2322 

Automašīnas masa (kg)                                                                                      1180 – 1330 (atkarībā no komplektācijas) 

Maksimālā slodze (kg)                                          400 

Uzlādes laiks mājas apstākļos 

(13A) 

8h 45min        15h 15min 

Uzlādes laiks uzlādes stacijā 

(11kW) 

2h 30min         4h 15min 

Uzlādes laiks “fast charge” 

(50kW) 

 ~30min (80%)  — 

Uzlādes laiks “fast charge”  

(85 kW) 

—      ~35min (80%) 

Vidējais enerģijas patēriņš 

(kWh/100km) 

13,0     14,5 

 

 

 

  


