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Standard = S S = قياسي

المواصفات الفنية

األداء والمواصفات
محرك تربو ١,٤ لتر مالتى إير

بقوة ١٤٠ حصان
ناقل حركة مزدوج ذو ٦ سرعات

سعة صندوق السيارة 351 لتر
المقصورة الخارجية

مصابيح أمامية أوتوماتيكية
اكسسوارات نيكل

عتب
مصابيح ضباب أمامية وخلفية

مرايا  قابلة للطى كهربائيًا
فتحة سقف بانوراما

نوافذ مظّللة
سبويلر

مصابيح أمامية زينون
مساحات زجاج بنظام إستشعار األمطار

المقصورة الداخلية
تكييف هواء 

نظام صوت بيتس أوديو الفاخر
مقاعد كهربائية

مقاعد جلد
عجلة قيادة مكسوة بالجلد

مركز للوسائط المتعددة يو أس بى، ومنفذ صوت إضافى
غلق األبواب أوتوماتيكيًا

عجلة قيادة إلكترونية
زجاج يعمل كهربائيًا

ناقل الحركة المكسو بالجلد
ستة سماعات
مثبت السرعة

عجلة قيادة متعددة الوظائف
راديو يوكونيكت ٥ 

 راديو يوكونيكت ٦,٥ بوصة مع مالحة
األمن و السالمة

فرامل مانعة لإلنغالق
نظام المساعدة على تسلق التالل

فتح وغلق األبواب بالتحكم عن ُبعد
مكابح قرصية مانعة لإلنزالق

حساسات ركن خلفية
نظام ستوب ستارت لتشغيل المحرك بدون مفتاح

نظام مراقبة ضغط الهواء فى اإلطارات
نظام التحكم الدايناميكي

التوزيع األلكتروني لقوة الفرامل
نظام مانع األنزالق

برنامج ثبات إلكتروني

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PERFORMANCE AND TECHANICAL
1.4-Liter MultiAir Turbo Engine
140 Horsepower
6-Speed Dual Dry Clutch Transmission
Trunk Capacity 351 Litre 
EXTERIOR
Auto Headlamps
Chrome Kit
Door Sills
Front and Rear Fog Light
Power Folding Mirrors
Panoramic Sunroof
Privacy Tinted Glass
Spoiler
Xenon Headlights
Rain Sensitive Wipers
INTERIOR
Air Condition
Beats Premium Audio System
Electrical Seats
Leather Seats
Leather Wrapped Steering Wheel
Media Hub (USB, Aux)
Power Door Locks
Electric Power Steering
Power Windows
Shift Stick Handle with Leather Lining
Six Speakers
Cruise Control
Multi-Fuction Steering Wheel
Uconnect 5-Inch Radio 
Uconnect 6.5" Radio with Navigation
SAFETY AND SECURITY
Antilock Braking System (ABS)
Hill Start Assist
Keyless Entry - Remote, Proximity
Parking Brake Electrical Drive
Parking Sensor
Stop-Start System
Tire Pressure Monitoring System
Vehicle Dynamic Control (VDC)

Electronic Brake Force Distribution (EBD)

Anti-Slip Regulation (ASR)

Electronic Stability Program (ESP)

Base

S
S
S
S

S
-
S
S
-
-
S
S
-
-

S
-
-
-
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
-

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Highline 

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
-
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

 

األمان هو 
العامل األهم

مع فيات 500X، يمكنك 
االستمتاع في كل رحلة براحة بال 

تامة بفضل تجهيزات األمان وسالمة 
الركاب المتعددة، التي  تتضمن، باإلضافة 

إلى ٦ وسائد هوائية ونظام التحكم 
األوتوماتيكي  في الثبات ESC، نظام المساعدة في 

تغيير الحارات المرورية Lane Assist المتوفر كتجهيز 
قياسي... حماية قصوى، دون أي قلق من أجل تجربة قيادة 

فريدة من نوعها.

Safety is key
With the 500X you can enjoy every journey in complete peace of 

mind thanks to the wealth of safety equipment, which includes, in 
addition to the 6 airbags and the ESC system, the Lane Assist system as 

standard. Maximum protection, minimum stress for an exceptional driving 
experience.

ابق على اتصال
إن نظام Uconnect Radio يضيف المزيد من الترفيه مع شاشة عرض ”٦،٥ بوصة تعمل باللمس ونظام الراديو 

الرقمى DAB، بجانب مفاتيح التحكم المثبتة في عجلة القيادة، والبلوتوث لتوصياللهاتف والموسيقى، وأيضًا خاصية 
القيادة االقتصادية eco-Drive لتكتمل كل احتياجاتك.

Stay tuned
  Uconnect Radio adds a large 6.5” touchscreen and DAB (Digital Audio Broadcasting) radio tuner, on top 

    of the steering wheel controls, to the Bluetooth Hands-Free, Audio streaming and eco:Drive functions.

عبر عن نفسك
 ،500X 500 تعبر عن نفس القيم التي جعلت طراز 500 الشهير عالمة بارزة ومرموقة عبر كل أنحاء العالم. في طرازX إن فيات

يكتمل شغف التصميم اإليطالي مع سيارة مكتملة المميزات تجمع بين الراحة، األداء الفائق، وعلى اتصال دائم بالعالم من حولها.
 

 Express yourself
 The 500X expresses the values that made the 500 an icon recognised all over the world. In the 500X,  

 the seduction of Italian design is made complete with the solidity of a car which is comfortable, high-  
performance and always connected to the world.

أداء يفوق التوقعات
إن محرك مالتي إير سعة ١,٤ لتر يضخ قوة مذهلة قدرها ١٤٠ حصان مع نظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكى 

سداسى السرعات (DDCT). يتجاوب المحرك مع معايير Euro ٥ الصارمة ويأتي مجهز قياسيًا بخاصية 
Start&Stop وال يوفر المحرك أداء فائق فقط، ولكنه أيضا يمتاز بمعدل استهالك منخفض للوقود وانبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.

Performance that exceeds
The 1.4-Liter Turbo MultiAir pumps out 140 horsepower with front wheel 

drive and 6-Speed automatic transmission (DDCT). The engine complies 
with Euro 5 standards and come as standard with Start&Stop 

outstanding performance but also limited consumption and CO2 
emissions.
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COLORS األلوان

تستند جميع صور ومواصفات املنتجات إىل املعلومات املتوفرة بتاريخ املوافقة عىل النرش. ورغم أنه من املعتقد أن البيانات صحيحة إال أنه ال ميكن ضامن الدقة. وتحتفظ رشكة فيات كرايسلر أوتوموبيلز (FCA) إيجيبت ليميتد بحق إجراء تغيريات من وقت آلخر وبدون أي إشعار أو 
سبتمرب ١٨ (مرص)التزام فيام يتعلق باألسعار واملواصفات واأللوان واملواد. كام يحق لها تغيري موديالت معينة. يرجى مراجعة الوكيل املعتمد للمزيد من التفاصيل. تعترب كلمة فيات عالمة تجارية مسّجلة ملجموعة فيات للتسويق واالتصال املؤسيس S.p.A. تستخدم مبوافقة.

All product illustrations and specifications are based upon current information at the time of publication. Although descriptions are believed correct, accuracy cannot be guaranteed. Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) Egypt Ltd. reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors, materials and to change models. See 
your authorized dealer for details. Fiat is a registered trademarks of FCA Group Marketing S.p.A., used with permission. Sep.18 (Egypt)

Magnetic Bronze 

Venezia Blue Cinema Black Gray 

Arte Gray Gelato White 

Amore Red Amalfi Yellow 

Passione Red أبيض جالتو رمادي أرت 

أحمر أمور 

أحمر باشيون 

أصفر امالفي برونزي

أزرق فينيسيا  رمادي موداأسود سينما


