
FIAT 500
فيات 500
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محرك ١,٤ لتر بقوة ١٠٠ حصان
محرك ١,٢ لتر بقوة ٦٩ حصان

ناقل حركة مزدوج ذو ٦ سرعات
ناقل حركة يدوى ذو ٥ سرعات

تكييف هواء أوتوماتيكي
٧ وسائد هوائية

مخرج عادم مطلى بالكروم
سقف قابل للطي

فتحة سقف كهربائية
مصابيح ضباب

مقاعد جلد
حساسات ركن خلفية 

غلق ا�بواب أوتوماتيكيا
عجلة قيادة الكترونية

زجاج يعمل كهربائي¤
نوافذ مظللة

مزيل صقيع للزجاج الخلفي
مساحة زجاج خلفى

نظام مراقبة ضغط الهواء فى ا®طارات
جنوط رياضية مقاس ١٥ بوصة

راديو بشاشة ٥ بوصة
راديو بشاشة ٦,٥ بوصة

1.4L 100hp Engine

1.2L 69hp Engine

6-Speed Dual Dry Clutch Transmission

5-Speed Manual Transmision

Automatic Air Condition

7 Airbags

Chrome Kit

Convertible Roof Top

Power Sunroof

Fog Lights

Leather Seats

Parking Sensor

Power Door Locks

Electric Power Steering

Power Windows

Privacy Tinted Glass

Rear Windshield Defrost

Rear Windshield Wiper

Tire Pressure Monitoring System

15” Alloy Wheels 

Uconnect 5” screen Radio

Uconnect 6.5” screen Radio

Key Features  Lounge 1  Lounge 2 Convertible السمات ا�ساسية

Trunk Capacity 185L
سعة صندوق السيارة ١٨٥ لتر



لمسة ا�ناقة
 أنها قصة سهرة مميزة. نحن نحتفل بعيد ميالدى، بعيد ميالدك، أو با�ثنين معا"! بإمكاننا أن نحتسى القهوة مع بعض ا�صدقاء، ومن ثم 
نذهب إلى حفل موسيقى، أو يمكننا أن نتناول العشاء فى مطعم صغير فى المدينة. لو أردت القيام بشىء. إفعلة على اكمل وجه: كن 
دائم ا�ناقة لكن فى الوقت نفسه حافظ على البساطةÄ لهذا السبب إخترت طلة أنيقة، كالسيكية ولكن بأسلوب سلس... إنها تدعى ال 
٥٠٠. فهى تأتى مع عجالت من الفوالذ وفرش داخلى فاخر وتجهيزات عالية المستوى... وتحمل لمسة الفخامة التى تناسبنا أينما توجهنا. 

 مرحب¤ بــ 500
 

عالقتنا بدأت منذ زمن بعيد، ولطالما كان ا®عجاب بيننا متبادال". انا أعرف ذلك تماما" من خالل نظراتك إلى فى كل مرة أمر فيها بالقرب 
منك. إنه ليس هنالك الكثير من ا�شياء التى تحمل فى صميمها صفات ا�صالة الحقيقية. فى الواقع وبكل صدق، أعتقد أننى الوحيدة 

التى أحمل جميع هذه الصفات. فليس بالصدفة أننى أصبحت الرمز الذى يتحدث عنه الجميع. رمز الحرية التى عبرت سنينا" طويلة 
ووجهات ال تنتهى، وأشعلت قلوب الذين يقدرون ا�ناقة والبساطة، وال شك أنك واحد منهم. باختصار، لقد فزت بقلبك �ننى طورت 

نفسى دون المساومة على شخصيتى. بالطبع تغيرت طلتى على مر السنيين، لكننى مع ذلك بقيت دائما" وفية لجوهرى وميزاتى 
الحقيقية. وهذا ينطبق حتما" على التصاميم الجديدة العصرية التى أكشف عنها اليوم.

Hello 500.
We have always known each other. And we like each other, I know. I see how you look at me when I go by. It's perfectly 
understandable. There aren't many originals around like me. In fact, to be honest, I'm the one and only. There must be a reason why 
I've become the icon everyone says I am. The symbol of freedom that has crossed eras and trends and has won over those who 
appreciate simplicity and style. Those like you. After all, if I won your heart it's because I have modernized without compromising on 
personality. I may have changed my look over the years, yet I've always remained true to my old self. And, the same goes with the 
new fashionable designs I can now reveal.

A touch of elegance.
This is the story of a special evening. We're celebrating my birthday, or yours, or both! We might have an evening with friends, go to a 
live jazz concert, or we might even have dinner somewhere. Do things properly: always be stylish, and yet, at ease. This is why I 
choose elegant attire. It is classic but not obviously so, and above all it is comfortable. It's called "The 500". Alloy wheels, fine quality 
interior and high standard equipment. A touch of class that fits the both of us.



 ا�لوان الخارجية
Exterior Colors

هذه الوثيقة هي إحدى مطبوعات فيات كريسلر أوتوموبيلز(FCA) ايجيبت ليميتد.جميع صور ومواصفات املنتجات تقوم عىل املعلومات التنافسية الحالية وقت اعت�د هذه املطبوعة. وتحتفظ فيات كريسلر أوتوموبيلز (FCA) ايجيبت ليميتد. بالحق يف إجراء 

تعديالت من وقت آلخر عىل األسعار أو املواصفات أو األلوان أو املواد بدون أي إشعار أو إلزام وكذلك الحق يف تغي© أو وقف إنتاج الطرازات التي نتعترب رضورية لغرض تحديث املنتج ألسباب تتعلق بالتصميم و/أو التسويق. مارس ٢٠١٦

This document is a publication of Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Egypt Limited. All product illustrations and specifications are based upon current competitive information at the time of 
publication approval. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Egypt Limited reserves the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors and 
materials and to change or discontinue models which are considered necessary to the purpose of product improvement or for reasons of design and/or marketing. Mar.16

Metallic Colosseo Grey Pastel Gelato WhitePastel Passione Red

Pastel Carrara Grey

 أحمر باستيل

 كرارا رمادى باستيل

 رمادى كولوسيو معدنى  أبيض جيالتو باستيل  

Metallic Pompei GreyMetallic Dipintodiblu Blue
 رمادى بومبى معدنى أزرق معدنى دبنتودبلو

 أبيض بيرال بثالثة طبقات أسود فيسوفيو معدنى
Three-layer Perla WhiteMetallic Vesuvio Black


