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PRIJZEN / OPTIES / OPTIEPAKKETTENSTANDAARDUITRUSTING

124 Spider (standaarduitrusting)
Vanaf 47.595,-

EXTERIEUR / INTERIEUR
• 17" lichtmetalen Corsa velgen 
• Voorruitomlijsting in ‘gun metallic’
• Sportbumpers voor en achter
• Abarth logo's
• Afsluitbaar opbergvak op middenconsole
• Mattenset
• Instapverlichting
• Verlichting in bagageruimte
• Sportstuur met rode stiksels
• Aluminium sportpedalen
• Alcantara® afwerking dashboard

COMFORT / AUDIO / FUNCTIONALITEIT
• Centrale portiervergrendeling met 

afstands bediening incl. ontgrendeling 
achterklep

• Cruise control 
• In hoogte verstelbaar stuurwiel
• Lederen stuurwiel met audio en 

telefoonbediening

• Elektrisch bedienbare buitenspiegels
• Keyless start
• In hoogte verstelbare gordels
• Lederen sportstoelen met verstelbare 

rugleuningen
• Verwarmbare stoelen
• Handbediende airconditioning
• Radio/MP3 speler incl. AUX,USB en 4 

speakers
• 12V aansluiting
• Multifunctioneel display

VEILIGHEID
• Passagiersairbag (uitschakelbaar)
• Zij-airbags
• Bestuurdersairbag
• Actieve voetgangersbescherming
• LED-achterlichten
• Halogeen koplampen met dagrijverlichting
• Mistlampen vóór
• ABS

• Automatische activering alarmlichten bij 
noodstop

• BAS (Brake Assist System)
• ESC (Electronic Stability Control)
• TPMS, bandenspanningscontrole
• Fix & Go bandenreparatiekit
• Afdekkap rolbeugel in 'gun metallic'

PERFORMANCE
• Abarth D.A.M. (mechanisch “limited slip 

differentieel”)
• Record Monza uitlaatsysteem met dubbele 

modus en vier eindpijpen
• Brembo-remsysteem
• Sportonderstel met Bilstein-schokdempers
• Veerpootbrug voor extra stijfheid
• Aluminium sportpedalen
• Antiverblindings-kit (matzwarte motorkap 

en achterklep)
• Alcantara® racekit (dashboard, handrem, 

versnellingspookknop, armsteun)
• Drive mode selector met sportmodus

¹) Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fi scale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en 
buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 2 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, afl evering van de auto, de recyclingbijdrage en kentekenkosten (kentekenaanvraag á 
€39,- BTW-vrij en tenaamstelling á 9,91 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee refl ecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertifi ceerd), een paar Purex-handschoenen, verband-
middelen (B-nor gecertifi ceerd) en twee Evolution-Lifehammers.

²) Esseesse automaat met schakelfl ippers.

³) Altijd i.c.m optie 8K7

MOTORISERING Energie-
label

Bijtellings-
categorie

CO2- 
uitstoot Code Netto cat. 

prijs
BPM 

bedrag
BTW 

bedrag
Fiscale 

waarde¹
Consumenten-

prijs¹

1.4 MultiAir Turbo 170 22% 148 348.A08.1 31.297,- 8.891,- 6.572,- 46.760,- 47.595,-

1.4 MultiAir Turbo 170 automaat² 22% 153 348.A09.1 32.450,- 9.895,- 6.815,- 49.160,- 49.995,-

OPTIES Code excl. BTW BTW 21% incl. BTW
Bose hifi  premium audiosysteem met 9  speakers, waarvan 4 in 
hoofdsteun en een subwoofer³ O RCP 661,- 139,- 800,-

Antiverblindings-kit (matzwarte motorkap en achterklep) O 8SW / 8SX Geen meerprijs

PACK RADIO PLUS
Infotainment systeem 7" touchscreen met DAB+ digitale radio, 
navigatie, Bluetooth, Aux, USB, Wi-Fi, navigatie, 
Automatisch geregelde airconditioning

O 8K7 1.612,- 338,- 1.950,-

PACK PREMIUM³
Achteruitrijcamera
Keyless Entry O 8FF 657,- 138,- 795,-

PACK VISIBILITY
LED koplampen automatisch
Automatische niveau regeling koplampen
Koplampsproeiers
Adaptive Front Light System (AFLS)
Regen- en lichtsensoren
Parkeersensoren

O 8K9 1.649,- 346,- 1.995,-

O = Optie
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EXTERIEUR / INTERIEUR 

PASTELLAK CODE excl. BTW BTW 21% incl. BTW

O – 5CA

409,- 86,- 495,-
162  Rosso Costa Brava 1972 

– O 5CB

163 Bianco Turini 1975  

METAALLAK

– O 5DN Geen meerprijs

244 Nero San Marino 1972

O – 5DQ

657,- 138,- 795,-
816 Azzuro

– O 5DP

807 Grigio

Lederen bekleding 508 (zwart) Lederen bekleding 515 (rood)

Spiegelkappen (zwart) Spiegelkappen (rood)

O = Optie  – = Niet leverbaar
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

MOTOR 1.4 MultiAir Turbo 170 1.4 MultiAir Turbo 170 6AT
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud (cm3)  1.368
Compressieverhouding 9,8 : 1
Turbo Garrett met vergroot turbinewiel
Max. turbodruk (bar) 2,49
Max. vermogen in kW (pk) bij t/min 125 (170) / 5.500
Max. koppel in Nm bij t/min  250 / 2.500
Milieunorm  Euro 6
Distributie  Distributieriem
Brandstofsysteem  Elektronisch geregelde sequentiële en gefaseerde multipoint-inspuiting
Start&Stop systeem Nee
Mechanisch sperdifferentieel Ja

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING
Aandrijving Achterwielaandrijving
Versnellingsbak  Handgeschakeld Semi-automaat
Aantal versnellingen 6 6-traps
Stuurinrichting  Elektrische stuurbekrachtiging
Draaicirkel (m) 9,4

WIELOPHANGING   
Vóór Double wishbone met stabilisatorstangen
Achter Multilink met stabilisatorstang

REMMEN
Brembo schijfremmen vóór (diameter in mm) S 280
Schijfremmen achter (diameter in mm) S 280
Schokdempers (voor en achter) Abarth by Bilstein

MATEN & GEWICHTEN
Lengte (mm) 4.054
Breedte (mm) 1.740
Hoogte (mm) 1.233
Inhoud bagageruimte (l) 140
Inhoud brandstoftank (l)  45
Kentekengewicht (kg)  1.035 1.055
Max. toelaatbaar gewicht (kg) 1.315 1.335

BANDEN
Maat 205/45 R17

PRESTATIES
Topsnelheid (km/u) 232 229
0-100 km/u (sec.)  6.8 6.9
Gewicht-vermogensverhouding (kg/pk) 6.1 6.2

VERBRUIK & EMISSIE 1)

Richtlijn volgens EU-norm 715/2007 - 2015/45W
Brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 8.5 9.1
Brandstofverbruik in l/100 km buitenweg 5.1 5.2
Brandstofverbruik in l/100 km gecombineerd 6.4 6.6
CO2-emissie (g/km) 148 153

1)  Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specifi catie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder voorgeschreven testcondities en met een 
uiterst rustige rijstijl. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, 
stroomgebruikers en het wegdek). 

ABARTH
ESSEESSE

VERSNELLINGSBAK
Automatisch met

schakel� ippers (optie) 

DUBBELE
WISHBONE-
OPHANGING

Precies stuurgevoel

ABARTH
RACESTOELEN
Racegevoel met comfort
op de weg

SPORTOPHANGING
ABARTH BY BILSTEIN
Een echte connected car:
alleen jij en je 124!

BREMBO 
REMSYSTEEM
Krachtige remmen

LICHT ONTWERP 
MET ALUMINIUM
CARROSSERIE DELEN
Prestaties komen op de 
eerste plaats!

MULTILINK 
OPHANGING
superieure handling 
en wendbaarheid

1.4 TURBO MULTIAIR
Geavanceerde technologie
met het hart van een racer
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GARANTIE / SERVICE

ABARTH GARANTIE en pechhulpservice
• 2 jaar volledige fabrieksgarantie
• 3 jaar lakgarantie
• 8 jaar carrosseriegarantie
• 2 jaar ABARTH Assistance: 24 uur, 7 dagen per week, hulp bij pech onderweg in Nederland 

en Europa inclusief vervangend vervoer of kosten voor overnachting

ABARTH ASSISTANCE
Bij aanschaf van een nieuwe ABARTH bent u gedurende de garantieperiode verzekerd van 
hulp bij pech onderweg in heel Europa. ABARTH Assistance garandeert dat uw mobiliteit 
altijd gewaarborgd is: bij pech of een ongeval hoeft u alleen een gratis universeel nummer te 
bellen om direct te worden geholpen; van technische assistentie ter plekke tot het eventueel 
wegslepen van de auto naar de dichtstbijzijnde ABARTH-werkplaats, van de terugreis of 
doorreis van de inzittenden tot de vergoeding van eventuele hotelkosten, van het beschikbaar 
stellen van een vervangende auto tot de toezending van onderdelen naar het buitenland.

ABARTH ASSISTANCE komt ook te hulp bij de volgende 
ongemakken
• Gestrand zonder brandstof • Lekke band(en)
• Verkeerde brandstof getankt • Verloren of ingesloten sleutel
• Lege accu

VOORDELIG UW ONDERHOUD AFKOPEN MET EASY CARE
U kunt direct bij aankoop van uw auto het reguliere onderhoud voor een aantal jaren afkopen. 
U kunt daarbij zelf kiezen uit verschillende kilometrages en de looptijd. Dit biedt u een 
aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte van de som van de losse onderhoudsmomenten en u 
heeft de garantie dat uw auto door specialisten wordt onderhouden. Uiteraard maken wij 
uitsluitend gebruik van originele onderdelen, waardoor uw auto gegarandeerd in topvorm blijft. 
Kijk op abarth.nl/easycare voor de tarieven, de voorwaarden en meer informatie.

UW ABARTH LEASEN OF 
FINANCIEREN?
Abarth Financial Services1 adviseert u graag. 
Ook als het gaat om de autoverzekering of het 
verlengen van de fabrieksgarantie. 
 
PARTICULIER LEASEN 
U de brandstof, wij de rest.
Stel uw Abarth naar wens samen. Bepaal de 
looptijd en het aantal kilometer dat u per jaar wilt 
rijden. Wij regelen alles. U betaalt een all-inclusive 
maandbedrag. Alleen de brandstof komt daar nog 
bij! 

PARTICULIER FINANCIEREN 
Een betaalplan met vaste maandbedragen. 
U koopt uw nieuwe droomauto: een Abarth. Bij de 
aankoop maakt u slim gebruik van een Abarth-
fi nanciering. U hoeft niet in één keer de investering 
te doen, maar betaalt in vaste maandbedragen. 
Perfect om overzichtelijk te budgetteren. Zonder 
verrassingen. U kunt met een gerust hart de weg 
op! 

ZAKELIJK LEASEN 
Een vast leasebedrag per maand.
Stel uw nieuwe zakelijke Abarth samen. Bepaal de 
looptijd en het jaarlijks kilometrage. Onder meer 
verzekering, houderschapsbelasting, reparatie, 
onderhoud, banden en brandstof kunnen in het 
leasebedrag worden opgenomen. Besteed de 
investering, de administratie en het risico op 
waardevermindering voor een vast maandbedrag 
uit. Geniet van zekerheid!

ZAKELIJK FINANCIEREN
Een betaalplan met vaste maandbedragen. 
U koopt een nieuwe Abarth voor uw bedrijf. Bij 
de betaling maakt u verstandig gebruik van 
een zakelijke fi nanciering. U betaalt in vaste 
maandbedragen zodat u de kosten overzichtelijk 
kunt budgetteren. Dankzij de fi nanciering hoeft u 
niet in één keer die investering te doen. U houdt 
dus méér werkkapitaal over. Garantie voor zakelijk 
succes!
 
ABARTH AUTOVERZEKERING
Lage premies, unieke voorwaarden. 
Uw Abarth verzekert u bij Abarth Insurance2. De 
Abarth Autoverzekering biedt een unieke dekking 
tegen een zeer scherpe premie. Profi teer onder 
meer van: tot 5 jaar aanschafwaardegarantie, geen 
eigen risico, reparatie bij uw eigen vertrouwde 
Abarth dealer met originele Abarth onderdelen. 
Ontdek alle voordelen op www.Abarthinsurance.nl 

EXTRA GARANTIE
Zekerheid zo lang je maar wilt. 
Nog langer genieten van de fabrieksgarantie op uw 
Abarth? Dat kan! Met Abarth Extra Garantie3 kunt 
u de garantieduur tot wel zeven jaar verlengen. 
Dat betekent zeven jaar lang kosteloze reparatie 
van defecten en gebreken, inclusief pech- en 
mobiliteitshulp in heel Europa, zonder eigen risico. 
Ontdek alle voordelen op www.abarthextragarantie.nl 

1   Abarth Financial Services is handelsnaam van FCA Capital Nederland BV 
(AFM vergunningsnummer 12013694).

2 NV Schadeverzekering Maatschappij De Nederlanden van Nu is risicodrager 
van Abarth Insurance. 

3 Abarth Extra Garantie wordt u aangeboden door London General Insurance 
Company Ltd, onderdeel van The Warranty Group (TWG).
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ADDICTED TO PERFORMANCE.
SINCE 1949.

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. 

FCA Netherlands B.V., Singaporestraat 92-100, 1175 RA  Lijnden. www.abarth.nl

Uw Abarth-dealer:


