
O R I G I N E L E 
A C C E S S O I R E S



GEEF UW EIGEN TOEKOMST VORM
MET MOPAR®

WELKOM BIJ DE NIEUWE ELEKTRISCHE 500, DE BELICHAMING VAN EEN GLOEDNIEUWE –MEER GEAVANCEERDE EN DUURZAME– VORM VAN 
MOBILITEIT. EN WELKOM BIJ DE NIEUWE COLLECTIE MET ORIGINELE ACCESSOIRES VAN MOPAR® , HET AFTERSALES MERK VAN FIAT. VIER 
VERSCHILLENDE PERSOONLIJKHEDEN, BOORDEVOL VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN MET PRODUCTEN DIE BOVENDIEN LOS VERKRIJGBAAR ZIJN –
STUK VOOR STUK ONTWORPEN OM UW UNIEKE STIJL VORM TE GEVEN. 
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De nieuwe e-Store van Mopar is de officiële webwinkel met originele accessoires 
voor uw nieuwe elektrische 500. Ga gewoon naar moparstore.nl om uw 

accessoires te kopen.  
Waar u ook bent.
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ACCESSOIRES
     DETAILS BEPALEN DE UITSTRALING



fashion
COLLECTIE

DE FASHION-COLLECTIE GEEFT 
UW NIEUWE ELEKTRISCHE 
500 NET DAT BEETJE EXTRA 
GLAMOUR.  DEZE REEKS 
ORIGINELE ACCESSOIRES 
MAAKT UW AUTO NOG 
ELEGANTER EN STIJLVOLLER. 
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Zet uw stijl in de verf met een unieke reeks originele 
accessoires met stijlvolle messingkleurige accenten.
Elk detail in deze collectie is ontworpen om het verfijnde 
karakter van uw nieuwe elektrische 500 te benadrukken. 
Sterren schitteren immers vanzelf.



LOGO VOORKANT MESSING
50290286
LOGO ACHTERKANT MESSING
50290287
Speciaal ontwikkeld om de 
iconische stijl van de 500 te 
benadrukken.

>

>

>

ORGANIZERPAKKET VOOR 
MIDDENCONSOLE 

60020933725
Als u niet genoeg ruimte voor  
al uw spullen hebt, bieden de  

organizers uitkomst.

SLEUTELCOVER MESSING  
 50290421

Het zit 'm in de details. 
Neem nu de sleutelcover, een perfecte 

aanvulling voor uw auto.

> DAKSTICKER CHEVRON 
 50290301

Daksticker met chevronmotief, 
geïnspireerd door ambachtelijke 

Italiaanse stijl.
Niet verkrijgbaar voor  

cabrio-uitvoering.

SPIEGELKAPPEN MESSING 
52176218
Spiegelkappen vormen een 
ideale manier om wat extra 
elegantie toe te voegen. 

>
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Deze collectie met originele accessoires maakt de 
uitstraling van uw nieuwe elektrische 500 compleet 
met nog uitgebreidere en uniekere details. Straal als 
nooit tevoren met de verchroomde details en maak 
van de weg een catwalk waarop uw stijl de toon zet. 



OPTIONEEL

SIERSTRIPS ZIJKANT IN CHROOM - 
3-DEURS 
60020933701
SIERSTRIPS ZIJKANT IN CHROOM - 3+1
60020933702
Benadruk elk detail met sierstrips aan 
de zijkant die het design van uw auto 
benadrukken.

SIERSTRIP MOTORKAP EN 
SPIEGELKAPPEN IN CHROOM 
60020933791
Sommige lijnen raken u rechtstreeks in 
het hart. 
Neem nu de sierstrip voor de motorkap 
die speciaal is ontworpen om de stijl van 
uw auto te benadrukken.
Spiegelkappen vormen een ideale manier 
om wat extra elegantie toe te voegen. 

16’’ DIAMOND-VELGEN LICHTMETAAL
50290266
Schitter altijd en overal. <

>

>

>
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 DE JUISTE EXTRA'S 
VOOR NOG BETERE PRESTATIES



OM HET KARAKTER VAN UW 
NIEUWE ELEKTRISCHE 500 TE 
VERBETEREN EN HET SPORTIEVE 
KARAKTER EXTRA UIT DE VERF 
TE LATEN KOMEN, BIEDT MOPAR® 
NU NOG MEER KEUS – MET 
EEN UITGEBREID ASSORTIMENT 
ORIGINELE ACCESSOIRES DIE ZIJN 
AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN.

COLLECTIE
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Stijl is niet zwart-wit, maar matgrijs. Ontdek de Techno Sport-
collectie en geniet van een reeks originele accessoires die het 
stoere karakter van uw nieuwe elektrische 500 benadrukken. 
Houdt u ervan om tradities uit te dagen en wilt u nieuwe 
stijlregels schrijven? Dan is matgrijs de juiste kleur voor u.

>
SLEUTELCOVER MATRGIJS

50290422
Een sportieve look kan perfect samengaan 

met elegantie.



>
>

>AMBIANCE-VERLICHTING 
EN VERLICHTE INSTAPLIJSTEN 
50290428 / 50290295
Ontdek de Ambiance-verlichting  
voor net dat tikje meer flair.

MATGRIJS LOGO VOORKANT
50290323
MATGRIJS LOGO ACHTERKANT
50290324
Unieke karakters laten een  
onmiskenbare indruk na.

16'' VELGEN LICHTMTAAL, MATGRIJS 
50290267

Iconisch van top tot teen. 
Met de 16” lichtmetalen velgen komt 

u steeds stijlvol voor de dag.

>

>

SPIEGELKAPPEN MATGRIJS
50290320
De spiegelkappen verraden  
de blanke pit van deze ruwe bolster.

ZIJSTICKERS ‘SPORT’ 
50290318

Een speciale sticker om het 
sportieve karakter van uw nieuwe 

elektrische 500 te benadrukken.  
Niet verkrijgbaar voor 3+1-uitvoering.
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DAK- EN MOTORKAPSTICKER ‘SPORT’ 
50290319

Twee speciale stickers om het  
sportieve karakter van uw nieuwe 

elektrische 500 te benadrukken.

>

>17’’ VELGEN LICHTMETAAL MET 
SPORTIEVE UITSTRALING 
50290268
Een nieuwe stijlvolle 17”   
Diamond-sportvelg.



    KLEINE DETAILS, 
GROOTSE VERANDERINGEN



DE ‘ETHIC & AESTHETIC’-COLLECTIE 
VAN MOPAR® WERD ONTWIKKELD 
OM EEN DUURZAMER IDEE VAN 
STIJL TE BEVORDEREN.  
VOOR VEEL VAN DEZE ACCESSOIRES 
WERDEN GERECYCLEDE 
MATERIALEN GEBRUIKT DIE 
HET ONTWERP NIET ALLEEN 
ESTHETISCH, MAAR OOK ETHISCH 
VERANTWOORD MAKEN. OMDAT 
IEDEREEN EEN VERSCHIL MOET 
KUNNEN MAKEN.

COLLECTIE
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Wij maken het verschil met een reeks originele accessoires 
die werden ontwikkeld voor een verantwoorde voetafdruk, 
zonder in te boeten aan stijl.



LAADKABELTAS
50290433
LAADKABELTAS + MODE 3-KABEL  
60020933726
De ‘Mode 3’-kabel wordt geleverd in 
een speciale tas die is versierd met een 
kenmerkend 500-logo. De tas bevat tevens 
een paar handschoenen, zodat u geen 
vieze handen maakt tijdens het opladen. 
De onderkant van de tas is gemaakt van 
antislipmateriaal om te voorkomen dat hij 
aan de wandel gaat in de kofferbak. 

KIEZELSTEENSLEUTEL
60020933731

Een uniek ontwerp voor een  
exclusieve sleutel, met buitenlaag die 
werd geproduceerd met DURABIO™ –

een biologisch polycarbonaathars met 
plantaardige grondstoffen.  

De kiezelsteensleutel wordt standaard 
geleverd bij de optie Keyless Entry. 

>>

>

>

>

>

>

LUCHTZUIVERAAR 
50290343

Dit praktische apparaat helpt om 
microscopische deeltjes uit de 
lucht te zuiveren. Het beschikt 

over een elegant, minimalistisch 
en functioneel ontwerp: u kunt het 
apparaat uit de auto halen en mee 

naar huis nemen om ook daar frisse 
lucht te blijven inademen.

KABELHASPEL 
50290518
Tijdens het opladen ligt de kabel  
op de grond, waardoor hij vuil en soms 
nat wordt. Dat levert vuile handen en 
vuile kleding op als u de kabel opraapt. 
Zo eindigt de kabel, die bovendien ook 
vaak nog in de knoop raakt.  
Deze kabelhaspel biedt uitkomst. 

DAKSTICKER BLADEREN
50290304
Een iconisch bladmotief om de 
band van de 500e met de natuur te 
benadrukken. 

ECO-VERZORGINGSSET MET 500-LOGO 
50290526
Wordt geleverd in een milieuvriendelijke tas 
met het 500-logo; de producten bevinden zich 
in aluminium flesjes. De set bestaat uit een 
paar speciale witte handschoenen van zuiver 
katoen, een 100% natuurlijke spons, een 
multifunctionele doek van bamboe en een 
borstel van natuurlijke vezels met handgreep. 

PREMIUM VLOERMATTEN 
 50290335 LHD

De premium vloermatten van Mopar® 
werden ontwikkeld met gerecycled Econyl®-
nylon dat afkomstig is van stortplaatsen en 

uit oceanen.
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D-FENCE
60020933696 
Een goede oplossing om de hygiëne een handje te helpen. 
Het D-Fence-pack helpt om de lucht in de auto te zuiveren via het 
‘Prime Cabin’-filter, dat onzuiverheden van buiten opvangt, en de 
nieuwe luchtzuiveraar, die de lucht in de auto reinigt. De uv-lamp 
helpt bovendien om de oppervlakken weer netjes te maken.
 

D-FENCE-PACK

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en niet bedoeld als uitleg van het product.



>MOPAR®-INTERIEURFILTERS
71778553

 Deze filters zijn met koolstof 
geactiveerd en ondergingen een extra 

behandeling met polyphenol, dat 
allergenen kan neutraliseren. 

De polyphenolcoating werkt bovendien 
tegen alle soorten eiwithoudende 

deeltjes en voorkomen dat er 
schimmels en bacteriën in het voertuig 

komen. 

DE UV-C-REINIGER 
155252944
Dit plug-and-play-apparaat werd bedacht door 
MOPAR® en geproduceerd door Yanfeng en 
bestraalt de interieuroppervlakken met uv-
licht. Door de bacteriën op deze oppervlakken 
te doden, geniet de klant van een veiligere en 
gezondere omgeving.

>
>

DE LUCHTZUIVERAAR 
 71808749

Dit mobiele apparaat werd bedacht door 
MOPAR® en geproduceerd door Philips. 

Het beschikt over een geïntegreerd HEPA-
filter dat tot 98% van de bacteriën in de 

lucht verwijdert en ook giftige gassen en 
kleine deeltjes, zoals PM 2.5,  uitbant, net 

als sigarettenrook en stof.
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  ITALIAANSE ELEGANTIE 
WEET PRECIES HOE  

DE AANDACHT TE TREKKEN DE NIEUWE ELEKTRISCHE 500 
LUIDT EEN NIEUW TIJDPERK IN. 
DAAROM BRENGT MOPAR® 
EEN EERBETOON AAN HET 
THUISLAND VAN DE 500, 
MET EEN REEKS ORIGINELE 
ACCESSOIRES DIE ZIJN 
GEÏNSPIREERD DOOR DE 
ITALIAANSE GESCHIEDENIS. 

BEPROUD

Pagina 23
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De nieuwe 500 is een meesterlijk staaltje Italiaans design. 
Met de reeks originele accessoires kunt u uw charmes op de 
meest stijlvolle manier in de strijd gooien. 
Zorg dat u uzelf onderscheidt met een unieke stijl die de roots 
van de nieuwe elektrische 500 eert –waar de weg u ook heen 
brengt. 

>

DAKSTICKER FIAT-MONOGRAM
50290303

De nieuwe elektrische 500 is terug in de 
fabriek in Mirafiori en heeft een nieuw, 

stijlvol minimalistisch logo.
Niet verkrijgbaar voor cabrio-uitvoering.



>

>
>

DAKSTICKER ITALIAANSE VLAG 
50290302

De streep met de Italiaanse vlag  
op het dak vormt een eerbetoon aan het 

thuisland van de nieuwe elektrische 500.
Niet verkrijgbaar voor cabrio-uitvoering.

BADGE ‘ITALIA’
50901681
De Italiaanse badge is een klein  
sieraad dat het Italiaanse karakter van deze 
auto benadrukt. Set van 2 (links en rechts).

AFDEKHOES
 50290416

Wikkel uw auto in een stijlvolle 
beschermhoes. Voor binnen.
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      ALLES WAT U NODIG HEBT
VOOR DE TOEKOMST



ALS U UW NIEUWE ELEKTRISCHE 500 NÓG COMPLETER WILT MAKEN, 
KUNT U NIET ZONDER HET ASSORTIMENT VAN MOPAR® MET ORIGINELE 

ACCESSOIRES VOOR INTERIEUR, ELEKTRICITEIT, MULTIMEDIA, 
GEBRUIKSGEMAK EN VEILIGHEID. 
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WINDSCHERM
735750475 
Ontworpen om windturbulentie te 
verminderen tijdens een rit in de 
open lucht.
Kan gemakkelijk worden aangebracht 
achter de hoofdsteunen van de 
achterbank.Alleen voor cabrio-
uitvoering >

KLEDINGHANGER
50290284
Laat geen puntschouders achter in uw 
kleren. 
Het ontwerp past bovendien naadloos bij 
de rest van de auto. 

ACHTERBANKHOES  
51930794

Gemaakt van slijtvast materiaal om 
slijtage door alledaags gebruik tegen 

te gaan.  

>

<

BESCHERMHOES VOOR 
ACHTERBANK 

 50290378
De beschermhoes voor de 

achterbank zorgt ervoor dat de 
voorstoelen schoon blijven en niet 
worden besmeurd door modderige 
schoenen. Zo kunnen uw kinderen 
probleemloos rommel maken. De 

hoes is van zwart materiaal, beschikt 
over een 500-logo en kan aan de 

hoofdsteun van de voorstoelen 
worden bevestigd .<

INTERIEUR-
ACCESSOIRES



NET VOOR LAADRUIMTE
50290262

Zorg voor extra ruimte in de kofferbak 
met het net voor de laadruimte. 

Het kan gemakkelijk aan de rugleuning 
van de achterbank worden bevestigd en 

houdt alles op zijn plaats. 

<

OPVOUWBARE BOX
50290429 
De opvouwbare box biedt de meest 
stijlvolle manier om de kofferbak 
netjes en opgeruimd te houden.  

>
BAGAGE-ORDNER

50290275
Als uw kofferbak losse voorwerpen bevat, 

kunt u die het beste onderbrengen in 
onze bagage-ordner. 

Deze is voorzien van het kenmerkende 
500-logo en optimaliseert de indeling van 

uw kofferbak.  
Bovendien kan de order  

gemakkelijk worden  
aangebracht. 

<
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>

>

VLOERMATTEN ALL-SEASON, LINKS
50290341
Een uniek ontwerp dat opvalt door zijn 
geometrische structuur en is verfraaid 
met het 500-logo. Wordt geleverd in 
een set van 4 stuks en is ideaal voor elk 
seizoen –en vooral voor de winter. 

VLOERMATTEN MEDIUM, LINKS
50290334
Een evolutie op het gebied van design, 
gericht op een duurzamere toekomst. 
Wordt geleverd per 4 stuks.



>
>

BAGAGERUIMTEMAT ALL-
SEASON

50290232
Dit ontwerp valt op door zijn 

geometrische structuur en is 
verfraaid met een 500-logo.

LAADDREMPELBESCHERMING
50290493
De laaddrempelbescherming voorkomt 
deuken, krassen en schaafplekken op de 
bumper tijdens het laden en lossen.  
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MICRO CARBON-WRAP, ZWART
SPIEGELKAPPEN

50290412
Set van 2 stuks  

(voor links en rechts).

MICRO CARBON-WRAP DAK, ZWART
50290415

Alleen voor uitvoeringen met stalen dak.

<

<
<

<
MAT TITANIUM-WRAP 
SPIEGELKAPPEN
50290406
Set van 2 stuks (voor links en 
rechts).

MAT TITANIUM WRAP DAK 
51977647
Alleen voor uitvoeringen  
met stalen dak.

EXTERIEUR-
ACCESSOIRES



MATZILVER WRAP DAK
51977648
Alleen voor uitvoeringen met stalen 
dak.

<

<

MATZILVER  WRAP SPIEGELKAPPEN
50290409

Set van 2 stuks (voor links en 
rechts).
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USB-KABELS 
 71808574 
Het pakket bevat:  
- USB met 8 pennen,  
Lightning (Apple)
- MicroUSB
- USB type C-kabel

>

ALARM
50290597

Kan gemakkelijk worden 
geïnstalleerd en wordt volledig 
geïntegreerd in de elektronica.

>

PARKEERSENSOREN ACHTER
50290059
De parkeersensor achter met auditieve 
afstandsindicator verbetert uw veiligheid 
en zorgt bovendien dat de uitstraling van de 
auto ongemoeid blijft.

<

ACCESSOIRES VOOR 
ELEKTRICITEIT EN 
MULTIMEDIA



ACCESSOIRES VOOR
GEBRUIKSGEMAK 
EN VEILIGHEID

KINDERZITJE, GROEP 0  
PEG PEREGO PRIMO VIAGGIO I-SIZE 
50290501
Geschikt van 0 tot 15 maanden (lengte tot 
83 cm en gewicht van max. 13 kg).
De Peg Perego Primo Viaggio i-Size is 
goedgekeurd overeenkomstig de nieuwe 
ECE R 129 i-Size-norm en wordt geleverd 
met i-Size Base.

<

VENTIELDOPPEN
52157411
Deze originele, vervangende 
ventieldoppen vormen het perfecte 
accessoire voor uw auto. De 
ventieldoppen zijn zwart en allemaal 
voorzien van een afbeelding van het 
500-logo. 

KINDERZITJE, GROEP 2-3  
PEG PEREGO VIAGGIO 2-3  
SHUTTLE PLUS COLLEZIONE 500 
50290503
Het Viaggio 2-3 Shuttle Plus-kinderzitje 
werd ontworpen door Peg Perego in 
samenwerking met FCA en kan lange tijd 
worden gebruikt. Het zitje is goedgekeurd 
voor de groepen 2 en 3 (kinderen van 15-36 
kg, van 3-12 jaar). Om comfortabel en veilig 
gebruik te garanderen kan het zitje op veel 
verschillende manieren worden ingesteld. 
Ook kan de rugleuning worden verwijderd. 
Het zitje kan worden geïnstalleerd met de 
3-puntsgordels in de auto of in combinatie 
met de veiligheidsgordels en Isofix-
connectoren.

KINDERZITJE, GROEP 1  
PEG PEREGO VIAGGIO FF105  
50290502
Door I-size goedgekeurd voor kinderen van 
71-105 cm (max. 20 kg, van ca. 1-4 jaar).  
Het Peg Perego Viaggio FF105-kinderzitje 
mag uitsluitend worden gebruikt met de 
i-Size Base (los verkrijgbaar). 50290505
Als u het Primo Viaggio i-Size-kinderzitje al 
hebt, kunt u de i-Size Base ook gebruiken 
voor het Viaggio FF105-kinderzitje. 

<<
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SLOTBOUTEN
50901739
Net zoals je een dierbaar juweel zou 
beschermen, zorgen deze slotbouten ervoor 
dat uw lichtmetalen velgen altijd veilig zijn.

<

VEILIGHEIDSKIT
50290420

Dit is het enige originele accessoire 
waarvan we hopen dat u die nooit nodig zult 

hebben.  Maar mocht u een storing krijgen 
of mocht er een lampje moeten worden 

vervangen, dan is deze set onmisbaar. Het 
bevat een veiligheidshesje, handschoenen 

en een gevarendriehoek. Zo bent u op elk 
moment voorbereid, ook wanneer u naar het 

buitenland trekt.

<

>



      MEER PIT 
IN HET DAGELIJKSE LEVEN



MOPAR® BIEDT EEN VOLWAARDIGE REEKS 
OPLOSSINGEN VOOR HET OPLADEN VAN 
UW NIEUWE ELEKTRISCHE 500. DEZE 
ZIJN STUK VOOR STUK ONTWORPEN 
VOOR GEBRUIKSGEMAK EN VOLDOEN 
AAN DE VERSCHILLENDE BEHOEFTEN 
OP HET GEBIED VAN CONNECTIVITEIT EN 
ONDERSTEUNING OP AFSTAND. 
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moparstore.it

De gegevens over het opladen zijn gebaseerd op de nieuwe 500 met 42 kWh-accu, voor een oplaadniveau van 15-80%. 
Bijvoorbeeld: thuiskomen met 15% accuniveau en opladen tot 80%. De getoonde cijfers zijn uitsluitend een schatting ter indicatie. 

De oplaadduur vormt een schatting en kan, afhankelijk van uiteenlopende factoren, zoals het type en de staat van de oplader, de 
netstroomaanbieder en de temperatuur van de accu ten tijde van het gebruik, verschillen.

De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en niet bedoeld als uitleg van het product.



EEN VOLLEDIGE REEKS 
OPLOSSINGEN OM THUIS 
OP TE LADEN

. 

.

. 

EENVOUDIG 
OPENBAAR OPLADEN
Waar u ook bent, het opladen van 
uw nieuwe elektrische 500 is altijd 
een fluitje van een cent dankzij een 
praktische kabel die u gemakkelijk 
kunt gebruiken bij openbare 
oplaadstations. De Mode 3-kabel 
heeft een oplaadvermogen van 11 
kW, zodat u uw accu in minder dan 
3 uur tot 80% kunt opladen en uw 
actieradius in slechts 1 uur met 80 
km kunt vergroten.
Vereenvoudig uw ervaring met de 
kabelhaspel en laadkabeltas.

Mopar®, het aftersalesmerk van 
Fiat Chrysler Automobiles, biedt 
verschillende oplossingen om uw 
gloednieuwe 500 thuis op te laden. 
Deze zijn stuk voor stuk ontworpen 
voor gebruiksgemak en voldoen 
aan de verschillende behoeften op 
het gebied van connectiviteit en 
ondersteuning op afstand.

>

EVBOX ELVI-CONNECTED WALLBOX 
50290456

De EVBox Elvi Connected Wallbox kan op 
afstand worden bediend met de FIAT-app.
Deze biedt 22 kW in drie fasen. Met deze 

optie kunt u uw auto tot 80% opladen in 
minder dan 3 uur. 

KABEL VOOR THUISGEBRUIK
 46345793

De Mode 2-kabel is 6 meter lang en 
heeft ‘ICCB’ (bedieningselement in 

de kabel). 
De Schuko-stekker maakt het 

mogelijk om uw auto gemakkelijk 
thuis op te laden met een 

laadvermogen tot 3 kW.

LAADKABELTAS
50290433
LAADKABELTAS + MODE 3-KABEL  
60020933726
De ‘Mode 3’-kabel wordt geleverd in een speciale tas die is versierd 
met een kenmerkend 500-logo. De tas bevat tevens een paar 
handschoenen, zodat u geen vieze handen krijgt tijdens het opladen. 
De onderkant van de tas is gemaakt van antislipmateriaal om te 
voorkomen dat hij aan de wandel gaat in de kofferbak. 

<

<

<
EASYWALLBOX

52189609
Een kant-en-klare oplossing die u 

kunt bedienen via bluetooth. Met een 
oplaadvermogen van 2,3 kW, dat met behulp 

van een monteur kan worden opgevoerd 
tot 7,4 kW, kunt u de auto in minder dan 4 

uur opladen tot 80%. Ook kunt u zelf het 
oplaadvermogen aanpassen overeenkomstig 

de energiebronnen in uw woning, zodat 
stroomstoringen worden voorkomen.

Het maximale vermogen dat de easyWallbox kan leveren, 
wordt bepaald door de lokale wetgeving die in elk land van 

kracht is.

KABELHASPEL 
50290518
Tijdens het opladen ligt de kabel op de grond, waardoor hij  
vuil en soms nat wordt. Dat levert vuile handen en vuile kleding 
op als u de kabel opraapt. Zo eindigt de kabel –die bovendien ook 
vaak nog in de knoop raakt– los in de kofferbak, waar hij van links 
naar rechts zwerft en steeds vuil achterlaat. Deze kabelhaspel 
biedt uitkomst.

>
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COLLECTIE ACCESSOIRES PRODUCTCODE OPT. CODE PAGINA

Fashion Logo voorkant messing 50290286 09
Fashion Logo achterkant messing 50290287 09
Fashion Spiegelkappen messing 52176218 09
Fashion Sierstrip messing 50290301 09
Fashion Sleutelcover messing 50290421 09
Fashion Organizerpakket voor middenconsole 60020933725 09
Fashion Organizer middenconsole basis 50290430 3UR 09
Fashion Organizer middenconsole extra 52199248 3UT 09
Fashion Sierstrips zijkant in chroom - 3-deurs 60020933701 11
Fashion Sierstrips zijkant in chroom - 3+1 60020933702 11
Fashion Motorkap + spiegelkappen in chroom 60020933791 11
Fashion Spiegelkappen in chroom 52176219 5J9 11
Fashion Sierstrip motorkap in chroom 50290291 9QV 11
Fashion 16" Diamond velgen lichtmetaal 50290266 2XR 11

Techno Sport Matgrijs logo voorkant 50290323 15
Techno Sport Matgrijs logo achterkant 50290324 15
Techno Sport Spiegelkap matgrijs 50290320 15
Techno Sport Sleutelcover matgrijs 50290422 15
Techno Sport 16'' velgen lichtmetaal, matgrijs 50290267 3RR 15
Techno Sport Omgevingslicht 50290428 15
Techno Sport Verlichte instaplijsten 50290295 15
Techno Sport Dak- en motorkapsticker Sport 50290319 15
Techno Sport Zijstickers Sport 50290318 15

Techno Sport
17’’ velgen lichtmetaal met sportieve 
uitstraling

50290268 3RS 15

Ethics&Aesthetics Kiezelsteensleutel 60020933731 3VK 19
Ethics&Aesthetics Laadkabeltas 50290433 1BV 19
Ethics&Aesthetics Laadkabeltas + MODE 3-kabel 60020933726 19
Ethics&Aesthetics Kabelhaspel 50290518 19
Ethics&Aesthetics Luchtzuiveraar 50290343 19
Ethics&Aesthetics Daksticker bladeren 50290304 19
Ethics&Aesthetics Vloermatten premium, links 50290335 19
Ethics&Aesthetics Eco-verzorgingsset 50290526 19
Ethics&Aesthetics D-Fence-pack 60020933696 3WY 20

COLLECTIE ACCESSOIRES PRODUCTCODE OPT. CODE PAGINA

Be proud Daksticker Fiat-monogram 50290303 24
Be proud Daksticker Italiaanse vlag 50290302 25
Be proud Badge ‘Italia’ 50901681 25
Be proud Afdekhoes 50290416 25

CATEGORIE ACCESSOIRES PRODUCTCODE PAGINA

Interieur Windscherm 735750475 925 28
Interieur Kledinghanger 50290284 28
Interieur Beschermhoes voor achterbank 50290378 28
Interieur Achterbankhoes 51930794 28
Interieur Opvouwbare box 50290429 29
Interieur Bagage-ordner 50290275 29
Interieur Net voor laadruimte 50290262 29
Interieur Vloermatten medium, LINKS 50290334 30
Interieur Vloermatten all-season, LINKS 50290341 30
Interieur Laaddrempelbescherming 50290493 31
Interieur Bagageruimtemat all-season 50290232 31

Exterieur Micro carbon-wrap dak, zwart 50290415 32

Exterieur Micro carbon-wrap spiegelkappen, zwart 50290412 32

Exterieur Mat titanium wrap dak 51977647 32

Exterieur Mat titanium wrap spiegelkappen   50290406 32

Exterieur Matzilver wrap dak 51977648 33

Exterieur Matzilver wrap spiegelkappen 50290409 33

CATEGORIE ACCESSOIRES PRODUCTCODE PAGINA

Pakket Pakket messing (logo aan voorkant + spiegelkap-
pen en sleutelcover) 60020933721 9

Pakket Elegance-pakket (16" Diamond velgen lichtmetaal + 
sierstrip in messing) 60020933733 9-11

Pakket Logo messing (logo aan voorkant en achterkant) 60020933788 9

Pakket Chroom-pakket (sierstrip motorkap + spiegelkap-
pen + sierstrip zijkant) 60020933724 11

Pakket Chroom-pakket (sierstrip motorkap + spiegelkappen) 60020933791 11

Pakket Matgrijs pakket (logo voorkant + spiegelkappen en 
sleutelcover) 60020933723 15

Pakket Smart-pakket (daksticker Fiat-monogram + 16" 
velgen lichtmetaal, matgrijs) 60020933734 15-24

Pakket Logo matgrijs (logo voor- en achterkant) 60020933789 15
Pakket Stickers Sport (dak + zijkant) 60020933735 15

Pakket Sport-pakket (17" velgen lichtmetaal met sportieve 
uitstraling + stickers Sport dak + zijkant) 60020933794 15

O R I G I N E L E 
A C C E S S O I R E S
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CATEGORIE ACCESSOIRES PRODUCTCODE PAGINA

Elektrisch en multimedia Alarm 50290597 34
Elektrisch en multimedia USB-kabels 71808574 34
Elektrisch en multimedia Parkeersensoren achter 50290059 34

Accessoires voor gebruiks-
gemak en veiligheid Ventieldoppen 52157411 35

Accessoires voor gebruiks-
gemak en veiligheid Veiligheidskit 50290420 35

Accessoires voor gebruiks-
gemak en veiligheid Slotbouten 50901739 35

Accessoires voor gebruiks-
gemak en veiligheid Peg Perego Primo Viaggio i-Size 50290501 35

Accessoires voor gebruiks-
gemak en veiligheid Peg Perego Viaggio FF105 50290502 35

Accessoires voor gebruiks-
gemak en veiligheid

Peg Perego Viaggio 2-3  
Shuttle Plus Collezione 500 50290503 35

CONNECTED WALLBOX PRODUCTCODE OPT. CODE PAGINA

22 kW EVBOX ELVI CONNECTED WALLBOX 50290456 3UZ 39
EVBOX ELVI CONNECTED WALLBOX -  
inclusief installatie 6000631002 3VF 39

EASY WALLBOX PRODUCTCODE OPT. CODE PAGINA

easyWallbox 52189609 3NS 39

KABEL VOOR THUISGEBRUIK PRODUCTCODE OPT. CODE PAGINA

Kabel voor thuisgebruik 46345793 07C 39

COLLECTIE ACCESSOIRES PRODUCTCODE OPT. CODE PAGINA

Be proud Daksticker Fiat-monogram 50290303 24
Be proud Daksticker Italiaanse vlag 50290302 25
Be proud Badge ‘Italia’ 50901681 25
Be proud Afdekhoes 50290416 25

CATEGORIE ACCESSOIRES PRODUCTCODE PAGINA

Interieur Windscherm 735750475 925 28
Interieur Kledinghanger 50290284 28
Interieur Beschermhoes voor achterbank 50290378 28
Interieur Achterbankhoes 51930794 28
Interieur Opvouwbare box 50290429 29
Interieur Bagage-ordner 50290275 29
Interieur Net voor laadruimte 50290262 29
Interieur Vloermatten medium, LINKS 50290334 30
Interieur Vloermatten all-season, LINKS 50290341 30
Interieur Laaddrempelbescherming 50290493 31
Interieur Bagageruimtemat all-season 50290232 31

Exterieur Micro carbon-wrap dak, zwart 50290415 32

Exterieur Micro carbon-wrap spiegelkappen, zwart 50290412 32

Exterieur Mat titanium wrap dak 51977647 32

Exterieur Mat titanium wrap spiegelkappen   50290406 32

Exterieur Matzilver wrap dak 51977648 33

Exterieur Matzilver wrap spiegelkappen 50290409 33

CATEGORIE ACCESSOIRES PRODUCTCODE PAGINA

Pakket Pakket messing (logo aan voorkant + spiegelkap-
pen en sleutelcover) 60020933721 9

Pakket Elegance-pakket (16" Diamond velgen lichtmetaal + 
sierstrip in messing) 60020933733 9-11

Pakket Logo messing (logo aan voorkant en achterkant) 60020933788 9

Pakket Chroom-pakket (sierstrip motorkap + spiegelkap-
pen + sierstrip zijkant) 60020933724 11

Pakket Chroom-pakket (sierstrip motorkap + spiegelkappen) 60020933791 11

Pakket Matgrijs pakket (logo voorkant + spiegelkappen en 
sleutelcover) 60020933723 15

Pakket Smart-pakket (daksticker Fiat-monogram + 16" 
velgen lichtmetaal, matgrijs) 60020933734 15-24

Pakket Logo matgrijs (logo voor- en achterkant) 60020933789 15
Pakket Stickers Sport (dak + zijkant) 60020933735 15

Pakket Sport-pakket (17" velgen lichtmetaal met sportieve 
uitstraling + stickers Sport dak + zijkant) 60020933794 15





I AM 500
KLANTENSERVICE

FIAT MOBILE-APP

Neem contact op met Fiat via het speciale gratis nummer 00 800 0 426 5337* (bereikbaar 
vanuit de meeste landen in Europa). We staan dag en nacht voor u klaar om u pechhulp te 
bieden. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Fiat voor informatie over 
onze modellen en diensten en voor een verdelernetwerk naar keuze. Fiat staat klaar om in 
elke behoefte te voorzien en te voldoen aan elke aanvraag met betrekking tot het gebruik van 
uw voertuig of onze ondersteuning.

* Vergeet niet om de kosten van uw provider te raadplegen wanneer u belt vanuit het buiten-
land of met een mobiele telefoon.

FIAT 00800 3428 0000I am 

START UW AVONTUUR MET MY FIAT 
Registreer uw auto op my.fiat.nl en maak 
kennis met een wereld vol voordelen 
en gepersonaliseerde diensten. Veilig 
onderhoud, de beste accessoires, 
aanbiedingen op maat en herinneringen 
voor alle afspraken.

De officiële winkel voor accessoires, on-
derdelen en onderhoud voor FCA-voertui-
gen.
https://moparstore.nl

Mopar® is het wereldwijde 
aftersalesmerk voor FCA-voertuigen 

en biedt volledige verzorging, originele 
onderdelen en originele accessoires 

voor alle eigenaren en liefhebbers.

De nieuwe elektrische 500 is tevens 
uitgerust met tal van verbonden 
diensten – aan de binnen- en 
buitenkant – waaronder een nieuwe 
smartphone-app. Met de FIAT-app 
kunt u de nieuwe elektrische 500 
beheren waar en wanneer u maar wilt. 
Ontdek alle functies, download de 
FIAT Mobile-app en geniet!

Voorkom prijzige reparaties en onderhoudsbeurten in de toekomst met de uitgebreide garantie 
en onderhoudsplannen van Mopar® Vehicle Protection. De juiste combinatie van expertise, 

waarde en gemak.
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my Fiat

tel:00 800 0 426 5337
tel:00800 3428 0000
http://my.fiat.nl/
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      IN ÉÉN TIK 
VOORUIT.

De FIAT-app en Uconnect™-services bepalen de manier waarop u omgaat met uw auto. Beheer 
alle elektrische functies van uw nieuwe 500 moeiteloos vanaf uw smartphone, beheer de 
oplaadcycli en vind het dichtstbijzijnde openbare oplaadstation.

FIAT Mobile-app



MIJN eCHARGE

MIJN NAVIGATIE

MIJN AUTO

Deze functie houdt u in real time op 
de hoogte van de staat van uw auto, 
zoals het accuniveau van uw nieuwe 
elektrische 500, de bandenspanning en de 
kilometerstand. Dankzij de Fiat-app kunt u 
de informatie over het voertuig op afstand 
bekijken en houdt u in real time volledige 
controle over uw auto voor maximale 
veiligheid onderweg. 

In het ongelukkige geval waarin wordt 
geprobeerd om uw auto te stelen, ontvangt 
u direct een pushbericht in de FIAT-app. In 
geval van diefstal kunt u het operationele 
centrum bellen om hulp. Zodra de diefstal 
is gemeld, zullen de beveiligingsfuncties 
–waaronder het traceren van de auto– 
worden geactiveerd. 

Deel de locatie of het adres van uw bestemming via de FIAT-app met uw auto en 
ontvang via het infotainmentsysteem van uw nieuwe elektrische 500 in real time 
meldingen over het verkeer, weer, flitsers en oplaadpunten. Uw kaarten worden altijd 
bijgewerkt via ‘over-the-air’-updates. Mijn navigatie bevat tevens een zoekfunctie 
voor interessante locaties, parkeerplekken, 'last mile'-navigatie en dynamische 
actieradiusberekening op basis van het resterende accuniveau. 

Vind openbare oplaadstations in de buurt, 
krijg toegang tot functies voor het opladen 
en betalen en bekijk eerdere oplaadcycli. 
U kunt thuis uw eigen Wallbox beheren via 
opdrachten op afstand.

Met de FIAT-app kunt u de positie van uw nieuwe 500 rechtstreeks op uw smartphone 
terugvinden, de portieren vergrendelen en ontgrendelen, het opladen programmeren en 
de airconditioning plannen. Mijn Afstandsbediening bevat tevens rijwaarschuwingen, 
een milieuvriendelijkheidsscore en een digitale assistent waarmee u thuis toegang hebt 
tot informatie over de auto.

Het Fleet Management Portal is de 
oplossing voor het beheren van uw 
wagenpark en biedt absolute controle 
over de activiteiten, servicestatus, 
onderhoud en assistentie voor elk 
voertuig 

MIJN AFSTANDSBEDIENING

De nieuwe 500 kan noodoproepen doen tijdens bepaalde ongevallen en biedt de 
mogelijkheid om contact op te nemen met pechhulp of de klantenservice om rechtstreeks 
via het touchscreen of via de FIAT-app ondersteuning te ontvangen. 

Met Mijn Wifi voelt u zich altijd thuis. De nieuwe 500 verandert in een wifihotspot waarop 
u tot wel 8 apparaten kunt aansluiten. Zo kunnen u en uw passagiers internetten, muziek 
streamen, luisterboeken beluisteren, comfortabel online werken en de Amazon Alexa-
spraakservice gebruiken.*
Volg de stappen op de website van Ubigi for Fiat om de services te activeren..
*Amazon, Alexa en alle bijbehorende logo's en bewegingsmerken zijn handelsmerken van 
Amazon.com, Inc. of diens gelieerde ondernemingen.

Pagina 47 

MIJN ASSISTENT MIJN NAVIGATIE

MIJN WIFI MIJN ALARM MIJN WAGENPARKBEHEER



Deze brochure is een uitgave van FCA. Alle productillustraties en specificaties zijn gebaseerd op de laatste informatie die beschikbaar was op het moment dat de brochure werd goedgekeurd voor publicatie. FCA behoudt 
zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verdere verplichtingen wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, en om modellen te wijzigen dan wel 
uit de handel te halen wanneer dat nodig wordt geacht vanwege productverbeteringen of in relatie tot het ontwerp en/of de marketing. 04.7.3615.08 - S - 12/2020 - Gedrukt in Italië - TS - Gedrukt op chloorvrij papier.
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