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EEN PERFECTE, 
SCHITTERENDE WAANZIN
“Motoren, auto’s, races, een passie voor techniek en snelheid. Het is de bezetenheid, de schitterende waanzin, die 
de hele mensheid in zijn greep heeft en ons tot hartstochtelijke liefhebbers heeft gemaakt van alles wat steeds weer 
sneller gaat en meer en meer de mechanische perfectie benadert. Deze zoektocht naar perfectie, in een industriële 
omgeving vaak ontstaan door pure passie de vrije hand te geven, leidt ertoe dat auto’s en motoren steeds beter en 
sneller worden. Wij hebben talloze vrienden, ervaren medewerkers en toegewijde technici gevonden die ons daarbij 
helpen, die in ons geloven.”
CARLO ABARTH
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008 Centrale deurvergrendeling met 
afstandsbediening

028 Ramen elektrisch bedienbaar

06P Pack City

 (508) Parkeersensoren achter

 (347) Regensensor

 (051) Lichtsensor

070 Privacy glass

097 Mistlampen vóór

0L4 Badge 70th Anniversary

108 17" lichtmetalen velgen Esseesse

140 Automatisch geregelde airconditioning

1LB Accessoirepakket Esseesse

230 Bi-xenon koplampen met 
koplampsproeiers

4H2 Koni FSD-schokdempers vóór

4RQ Abarth racing cockpit

4YG Beats® HiFi-systeem

5HM Kit Abarth Bianco

6AJ Brembo geperforeerde en geventileerde 
remschijven met rode remklauwen

6GD Record antenne met aluminium 
afdekknop (Berlina)

6T1 Dashboard met carbon afwerking

709 Stuurwiel met alcantara en carbon 
afwerking

70X Carbon pedalenset

78Z Koni FSD-schokdempers achter

7QC Uconnect navigatie met 7" touchscreen/
Bluetooth®/Uconnect Live/USB/DAB+

81E Akrapovič-sportuitlaat

8EW Apple CarPlay & Android Auto-
voorbereiding

8F6 Bandenreparatiekit Fix & Go

8RU Corsa by Sabelt Racing-sportstoelen met 
carbon kuip

8S4 Veiligheidsgordels Rosso

9SU BMC-lucht� lter
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PRIJZEN

*)  Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de � scale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-con-
serveren, reiniging binnen- en buitenkant, Pre Delivery Inspection (0-beurt), 5 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, a� evering van de 
auto, de recyclingbijdrage en kentekenkosten (kentekenaanvraag á €39,- BTW-vrij en tenaamstelling á 10,10 BTW-vrij). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, 
twee re� ecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecerti� ceerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-nor gecerti� ceerd) en twee Evolution-Lifehammers. 

MODEL 
CODE UITVOERING MOTORISERING

ENERGIE 
LABEL 
(WLTP)

CO2

(NEDC2)
BIJ-

TELLING

NETTO 
CATALOGUS 

PRIJS
BTW BPM FISCALE 

WAARDE*

CONSU-
MENTEN 
PRIJS*

BERLINA

150.16G.4 Esseesse 
70th Anniversary 1.4 T-Jet 180 E6D 155 22% 24.809 ,- 5.210,- 13.001,- 43.020,- 

44.175 ,-

Accessoirepakket Esseesse 322,- 68,- 390,- 

CABRIO

150.56G.4 Esseesse 
70th Anniversary 1.4 T-Jet 180 E6D 155 22% 26.462,- 5.557,- 13.001,- 45.020,- 

46.175,- 

Accessoirepakket Esseesse 322,- 68,- 390,- 
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1.4 T-JET 180 PK

MOTOR

Aantal cilinders 4

Cilinderinhoud (cm3)  1.368

Boring x slag (mm) 72 x 84

Compressieverhouding 9,0 :  1

Max. vermogen in kW (pk) bij t/min 132 (180) / 5.500

Max. koppel in Nm bij t/min  250 / 3.000

Turbo charger Garrett GT 1446

Uitlaat Akrapovič-sportuitlaat

Lucht� lter BMC-� lter

Brandstofsysteem  Elektronisch geregelde sequentiële 
en gefaseerde multipoint-inspuiting

Milieunorm  Euro 6D

TRANSMISSIE & STUURINRICHTING

Aandrijving Voorwielaandrijving

Versnellingsbak  Handgeschakeld

Aantal versnellingen 5

1° 1 : 3,909

2° 1 : 2,238

3° 1 : 1,520

4° 1 : 1,156

5° 1 : 0,872

Reverse 1 : 3,909

Stuurinrichting  Dual Drive elektrische stuurbekrachtiging 
met “Sport modus”

Draaicirkel (m) 10,7

Distributie  Bovenliggende nokkenas 
(kettingaandrijving)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1.4 T-JET 180 PK

WIELOPHANGING   

Vóór Onafhankelijke McPherson-ophanging, dubbelwerkende telescoopschokdempers 
en stabilisatorstang voorzien van trekstangen met kogeldraaipunten

Achter Torsie-as met langsdraagarmen, schroefveren, telescoopschokdempers 
en stabilisatorstang

Schokdempers vóór KONI-schokdempers met FSD-klep

Schokdempers achter KONI-schokdempers met FSD-klep

REMMEN (S=schijfremmen, T=trommelremmen)

Vóór (diameter in mm) Geperforeerde en geventileerde schijven Ø284x22

Achter (diameter in mm) Geperforeerde schijven Ø240x11

MATEN & GEWICHTEN

Lengte (mm) 3.660

Breedte (mm) 1627 (1.893 incl. buitenspiegels)

Hoogte (mm) 1.485

Wielbasis (mm) 2.300

Inhoud bagageruimte 185

Inhoud brandstoftank (l)  35

Bandenmaat 205/40 R17

Massa ledig (kg) Berlina : 1.040
Cabrio : 1.065

Massa rijklaargewicht (kg) Berlina : 1.140
Cabrio : 1.165

PRESTATIES

Topsnelheid (km/u) 225

0-100 km/u (sec.)  6,7

VERBRUIK & EMISSIE (NEDC2) Berlina (Cabrio)

Brandstofverbruik in l/100 km stadsverkeer 5,7 (5,7)

Brandstofverbruik in l/100 km buitenweg 8,7 (8,7)

Brandstofverbruik in l/100 km gecombineerd 6,8 (6,8)

CO2-emissie (g/km) 155 (155)

1)  De vermelde NEDC waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. 
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).
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Mopar® is het servicemerk van Fiat Chrysler Automobiles 
dat zich bezighoudt met de levering van originele 
onderdelen, accessoires en alle diensten die bedoeld zijn 
voor de zorg en het onderhoud van uw Abarth. Hiervoor 
hebben we diverse services beschikbaar.

KLANTENSERVICE
Heeft u informatie of hulp nodig? Zoekt u een erkend 
servicecentrum of dealerbedrijf? Wilt u meer te weten 
komen over lopende acties? U kunt contact opnemen 
met de klantenservice via het universele gratis nummer 
00 800 2227 8400. U kunt ook de app Abarth 24H 
Mobile downloaden die gratis beschikbaar is.

5 JAAR GARANTIE. 
ONBEZORGD RIJDEN. 
KILOMETERVRIJ.
Bij de aankoop van uw nieuwe Abarth is een 
garantie van 5 jaar inbegrepen die ingaat vanaf de 
registratiedatum. Deze garantie is opgebouwd uit 
de reguliere 2 jaar fabrieksgarantie, aangevuld met 
3 jaar extra fabrieksgarantie (Max Care), kent géén 
kilometerbeperking en is 100% overdraagbaar op de 
volgende eigenaar op voorwaarde dat de auto volgens 
de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt 
onderhouden.

De garantie biedt dekking (van het voertuig) tegen 
fabricagefouten, die gratis zullen worden verholpen met 
behulp van originele of gereviseerde onderdelen.

HOUD UW ABARTH IN 
TOPCONDITIE MET MOPAR®

VEHICLE PROTECTION
Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door 
Abarth goedgekeurde garantie, mobiliteits- en 
onderhoudsservices. U hebt daarbij verschillende 
keuzes voor dekking, looptijd en kilometerlimiet, zodat 
u een product kunt uitzoeken dat perfect aansluit op 
wat ú nodig hebt. U kunt erop vertrouwen dat alle 
werkzaamheden worden uitgevoerd door speciaal 
opgeleide monteurs bij erkende Abarth-werkplaatsen, 
waar wordt gewerkt met de juiste gereedschappen 
en testapparatuur, en dat daarbij uitsluitend originele 
onderdelen worden gebruikt. 

EASY CARE
Vooraf duidelijkheid over uw onderhoudskosten
Met Easy Care koopt u het reguliere onderhoud voor een 
aantal jaren af. U kunt daarbij kiezen uit verschillende 
opties voor het kilometrage en de looptijd. Easy Care 
biedt u daarbij een aanzienlijk prijsvoordeel ten opzichte 
van de som van de losse onderhoudsmomenten en 
geeft u de garantie dat uw auto door specialisten 
wordt onderhouden. Met Easy Care bent u dus 
verzekerd van zorgeloos rijden zonder later met hoge 
onderhoudskosten te worden geconfronteerd. 

Voor meer informatie over MOPAR kijk op 
www.abarth.nl/mopar

SERVICES

JOUW ABARTH LEASEN OF 
FINANCIEREN?
Abarth Financial Services1 adviseert je graag. Ook als 
het gaat om de autoverzekering of het verlengen van de 
fabrieksgarantie. 

PARTICULIER LEASEN 
Jij de brandstof, wij de rest.
Stel je Abarth naar wens samen. Bepaal de looptijd en 
het aantal kilometer dat je per jaar wilt rijden. Wij regelen 
alles. Jij betaalt een all-inclusive maandbedrag. Alleen de 
brandstof komt daar nog bij! 

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

ZAKELIJK LEASEN 
Een vast leasebedrag per maand.
Stel je 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 uit, voor een vast 
maandbedrag. Geniet van zekerheid! 

ZAKELIJK FINANCIEREN
Een betaalplan met vaste maandbedragen. 
Je koopt een nieuwe Abarth voor je bedrijf. Bij de 
betaling maak je verstandig gebruik van een zakelijke 
� nanciering. Je betaalt in vaste maandbedragen zodat 
je de kosten overzichtelijk kunt budgetteren. Dankzij de 
� nanciering hoef je niet in één keer die investering te 
doen en houd je dus méér werkkapitaal over. Garantie 
voor zakelijk succes!

ABARTH AUTOVERZEKERING
Lage premies, unieke voorwaarden. 
Jouw Abarth verzeker je bij Abarth Insurance2. De Abarth 
Autoverzekering biedt een unieke dekking tegen een 
zeer scherpe premie. Pro� teer onder meer van: tot 5 jaar 
aanschafwaardegarantie, geen eigen risico, reparatie bij 
je eigen vertrouwde Abarth dealer met originele Abarth 
onderdelen. Ontdek alle voordelen op 
www.abarthinsurance.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.
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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  A150ESS202001

ADDICTED TO PERFORMANCE.
SINCE 1949.


