FIAT TIPO SW GARMIN
PER 6 JUNI 2022

Motorisering
1.5 Hybrid 130 DCT-7

Uitvoering

Versie

Energielabel

Consumentenprijs

Fiscale
waarde*

BPM**

BTW

Netto
catalogusprijs

Vermogen
pk (kW)

CO2 (g/km)

Garmin

357 J4N 3

A

€ 34.990

€ 34.180

€ 3.380

€ 5.345

€ 25.455

130 (96)

119

UITRUSTING
ABS en ESC (Electronic Stability Control)
Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
Bestuurders- en passagiersairbags
Zij-airbags vóór en gordijnairbags
Lane Keep Assist & Intelligent Speed Assist
Vermoeidheidsherkenning
Halogeen dagrijverlichting
7" TFT instrumentenpaneel in kleur
Uconnect™ 10.25” touchscreen met USB, Bluetooth & DAB
Apple Carplay® / Android Auto™
Audiobediening aan het stuur
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
DualDrive™ - elektronische stuurbekrachtiging
Stuurwiel - in hoogte en diepte verstelbaar
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Cruise control en snelheidsbegrenzer

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Elektrische raambediening voor en achter
Automatische airconditioning
Mobiele kofferbakvloer (alleen voor SW)
Zonneklep met verlichte make-up spiegel
Centrale armsteun vóór
Neerklapbare rugleuning van de achterbank 60/40
12V-aansluiting en USB aansluiting voor
Cross Look - mat zilveren bumperbescherming en details
Oranje accenten in grille, op de flanken en velgen
Dakreling en deurgrepen Nero
Buitenspiegels mat zilver
Bandenreparatieset Fix&Go
17" lichtmetalen velgen Garmin
Garmin interieur met oranje accenten (code 622)
Garmin smartwatch

* Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fiscale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging, binnen- en buitenkant,
Pre Delivery Inspection (0-beurt), kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, aflevering van de auto, de recyclingbijdrage (€ 25 incl. BTW), beheerbijdrage Li-ion batterij (€5,- incl. BTW) en kentekenkosten
(kentekenaanvraag á €40,80 BTW-vrij en tenaamstelling á €10,75 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee reflecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertificeerd), een paar Purex-handschoenen,
verbandmiddelen (B-norm gecertificeerd) en twee Evolution-Lifehammers.
** De vermelde BPM bedragen en energielabels zijn afgeleid van de pre-homologatie CO2 uitstoot, zoals bekend ten tijde van publicatie van deze prijslijst. Afhankelijk van de volledige configuratie van het voertuig kan de CO2
uitstoot en daarmee het BPM bedrag afwijken. Aan de in deze prijslijst vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer bij uw Fiat dealer naar de meest actuele CO2 waarde.

OPTIES
Consumentenprijs
incl. BTW

BTW

Netto
catalogusprijs

452 Stoelverwarming vóór

€ 290

€ 50

€ 240

7QC Navigatie met 7” touchscreen (niet i.c.m. optie 452)

€ 490

€ 85

€ 405

097 Mistlampen vóór

€ 190

€ 33

€ 157

316 Achteruitrijcamera

€ 290

€ 50

€ 240

3A6 PACK CONVENIENCE

€ 550

€ 95

€ 455

€ 790

€ 137

€ 653

€0

€0

€0

5CD Nero Cinema

€ 690

€ 120

€ 570

5DQ Grigio Maestro

€ 690

€ 120

€ 570

5DR Grigio Colosseo

€ 690

€ 120

€ 570

1WX Verde Foresta

€ 690

€ 120

€ 570

- Draadloze oplader voor mobiele apparatuur
- Lendesteun voor bestuurder
- Centrale armsteun achter
- USB aansluiting achter
- Centrale armsteun voor

3A4 PACK SAFETY PLUS
- Blind Spot Detection (BSD)
- Binnenspiegel automatisch dimmend
- Grootlichtassistent
- Autonomous Emergency Braking System (AEBS)
- Adaptive Cruise Control (ACC)

KLEUREN
PASTELKLEUR
5CA Bianco Gelato

METAALKLEUR

Voor de technische gegevens wordt verwezen naar de prijslijst van de FIAT Tipo. Hierbij dienen de waarden te worden aangehouden
zoals vermeld bij de SW Cross.

Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V.
Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam
www.fiat.nl
De in de prijslijst genoemde prijzen en uitrustingen kunnen aan verandering onderhevig zijn, zonder voorafgaande opgave. FCA Netherlands B.V. behoudt zich het
recht om zonder voorafgaande reden wijzigingen aan te brengen in de prijslijst. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijzen. Het getoonde beeldmateriaal
kan afwijken van de werkelijkheid. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijzen. Het getoonde beeldmateriaal kan afwijken van de werkelijkheid.
FCA Netherlands B.V., Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.

