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Μοντέλο Περιγραφή

595 1.4 T-Jet 145hp 595

595 1.4 T-Jet 160hp Pista

595 1.4 T-Jet 165hp Turismo

595 1.4 T-Jet 180hp Competizione

695 1.4 T-Jet 180hp Rivale

695 1.4 T-Jet 180hp Rivale 175th Anniversary

595C 1.4 T-Jet 145hp 595

595C 1.4 T-Jet 165hp Turismo

595C 1.4 T-Jet 180hp Competizione

695C 1.4 T-Jet 180hp Rivale

695C 1.4 T-Jet 180hp Rivale 175th Anniversary

124 SPIDER 1.4 Multiair 170hp 124 Spder

124 SPIDER 1.4 Multiair 170hp 124 Spder AT
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ΦΠΑ (€) ΦΤΤ (€)

19.000 € 14.292,40 € 3.430,18 € 1.277,42 € 166,80 €

21.000 € 15.798,43 € 3.791,62 € 1.409,95 € 166,80 €

21.000 € 15.806,98 € 3.793,67 € 1.399,35 € 166,80 €

25.000 € 17.643,60 € 4.234,46 € 3.121,94 € 166,80 €

32.000 € 21.259,97 € 5.102,39 € 5.637,63 € 166,80 €

35.450 € 23.553,86 € 5.652,93 € 6.243,22 € 166,80 €

21.000 € 15.798,43 € 3.791,62 € 1.409,95 € 166,80 €

24.000 € 16.937,38 € 4.064,97 € 2.997,64 € 166,80 €

27.000 € 19.056,03 € 4.573,45 € 3.370,53 € 166,80 €

34.000 € 22.589,76 € 5.421,54 € 5.988,69 € 166,80 €

37.450 € 24.883,64 € 5.972,07 € 6.594,28 € 166,80 €

47.000 € 28.887,99 € 6.933,12 € 11.178,90 € 273,80 €

49.000 € 30.119,51 € 7.228,68 € 11.651,80 € 283,05 €

Προτεινόµενη 
τελική τιµή (€)

Βασική τιµή 
(€)

Τέλη 
κυκλοφορίας 

2016
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Καύσιµο

Κυβισµός

Πόλης

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

139 Βενζίνη 7,9 4,9 6,0 1368

148 Βενζίνη 8,5 5,1 6,4 1368

153 Βενζίνη 9,1 5,2 6,6 1368

Εκποµπές CO
2 

(g/km)

Κατανάλωση (lt/100 km) 
σύµφωνα µε Οδηγία                    

1999 / 100 / ΕΕ

Εκτός 
πόλης

Μικτή 
διαδροµή

cm3



23 24 25 26 27

Μέγιστη Ισχύς Μέγιστη ροπή Επιτάχυνση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

HP (KW) / σ.α.λ. Kgm (Nm)/ σ.α.λ. km/h

145 (107) / 5500 21 (206) / 3000 7,8 210 ABS / EBD, Αir Conditio

160 (117) / 5500 23,5 (230) / 3000 7,3 216 ABS / EBD, Αυτόµατος

165 (121) / 5500 23,5 (230) / 3000 7,3 218 ABS / EBD, Αυτόµατος

180 (132) / 5500 25,5 (250) / 3000 6,7 225 ABS / EBD, Αυτόµατος

180 (132) / 5500 25,5 (250) / 3000 6,7 225

180 (132) / 5500 25,5 (250) / 3000 6,7 225

145 (107) / 5500 21 (206) / 3000 7,8 210 ABS / EBD, Αir Conditio

165 (121) / 5500 23,5 (230) / 3000 7,3 218 ABS / EBD, Αυτόµατος

180 (132) / 5500 25,5 (250) / 3000 6,7 225 ABS / EBD, Αυτόµατος

180 (132) / 5500 25,5 (250) / 3000 6,7 225

180 (132) / 5500 25,5 (250) / 3000 6,7 225

170 (125) / 5500 23,5 (250) / 2500 6,8 232 ABS & EBD, ESP & ER

170 (125) / 5500 23,5 (250) / 2500 6,9 229 ABS & EBD, ESP & ER

Τελική 

ταχύτητα

0-100 km/h 
(s)



on, ESP, TTC (Torque Traction Control), 7 αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού, πλευρικοί, τύπου κουρτίνα

ς κλιµατισµός, ESP, TTC (Torque Traction Control), 7 αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού, πλευρικοί, τύπο

ς κλιµατισµός, ESP, TTC (Torque Traction Control), 7 αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού, πλευρικοί, τύπο

ς κλιµατισµός, ESP, TTC (Torque Traction Control), αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού / τύπου κουρτίνας /

on, ESP, TTC (Torque Traction Control), 7 αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού, πλευρικοί, τύπου κουρτίνα

ς κλιµατισµός, ESP, TTC (Torque Traction Control), 7 αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού, πλευρικοί, τύπο

ς κλιµατισµός, ESP, TTC (Torque Traction Control), αερόσακοι οδηγού / συνοδηγού / τύπου κουρτίνας /

RM, Active Hood, Μηχανικό διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης, Air Condition, Start Button, µετωπικοί

RM, Active Hood, Μηχανικό διαφορικό περιορισµένης ολίσθησης, Air Condition, Start Button, µετωπικοί



ας, γονάτων οδηγού), τιµόνι µε ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθµιζόµενο καθ' ύψος, ζάντες αλουµινίου 16", σ

ου κουρτίνας,  γονάτων οδηγού), τιµόνι µε ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθµιζόµενο καθ' ύψος, ζάντες αλουµ

ου κουρτίνας,  γονάτων οδηγού), τιµόνι µε ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθµιζόµενο καθ' ύψος, ζάντες αλουµ

/ γονάτων οδηγού, τιµόνι µε ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθµιζόµενο καθ' ύψος, ζάντες αλουµινίου 17", πίσ

ας, γονάτων οδηγού), τιµόνι µε ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθµιζόµενο καθ' ύψος, ζάντες αλουµινίου 16", π

ου κουρτίνας,  γονάτων οδηγού), τιµόνι µε ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθµιζόµενο καθ' ύψος, ζάντες αλουµ

/ γονάτων οδηγού, τιµόνι µε ηλεκτρική υποβοήθηση ρυθµιζόµενο καθ' ύψος, ζάντες αλουµινίου 17", πίσ

ί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, εµπρός ενεργά προσκέφαλα, ηλεκτρικά υποβ

ί αερόσακοι (οδηγού / συνοδηγού), πλευρικοί αερόσακοι, εµπρός ενεργά προσκέφαλα, ηλεκτρικά υποβ



σύστηµα U-Connect 5'', Bluetooth, USB, AUX, σπορ καθίσµατα, πίσω αεροτοµή, πλευρικές "ποδιές", ει

µινίου 17", σύστηµα U-Connect 7'', Bluetooth, USB, AUX, πίσω αεροτοµή, πλευρικές "ποδιές", ειδικοί π

µινίου 17", πίσω σκούρα κρύσταλλα, σύστηµα U-Connect 5'', Bluetooth, USB, AUX, σπορ δερµάτινα κα

σω σκούρα κρύσταλλα, σύστηµα U-Connect 5'', Bluetooth, USB, AUX, Sport ∆ιακόπτης, πίσω αεροτοµή

πίσω αισθητήρες στάθµευσης, σύστηµα U-Connect 5'', Bluetooth, USB, AUX, σπορ καθίσµατα, πίσω α

µινίου 17", πίσω αισθητήρες στάθµευσης, πίσω σκούρα κρύσταλλα, σύστηµα U-Connect 5'', Bluetooth,

σω αισθητήρες στάθµευσης, πίσω σκούρα κρύσταλλα, σύστηµα U-Connect 5'', Bluetooth, USB, AUX, S

βοηθούµενο τιµόνι διπλού πινίου, εµπρός ηλεκτρικά παράθυρα, επιλογέας οδήγησης, ηλεκτρικοί καθρέφ

βοηθούµενο τιµόνι διπλού πινίου, εµπρός ηλεκτρικά παράθυρα, επιλογέας οδήγησης, ηλεκτρικοί καθρέφ



ιδικοί προφυλακτήρες, καλύµµατα πεντάλ, δύο επιχρωµιωµένες απολήξεις εξάτµισης, δερµάτινο τιµόνι

προφυλακτήρες, inox καλύµµατα πεντάλ & υποπόδιου, αγωνιστική εξάτµιση record monze διπλής διόδο

αθίσµατα, πίσω αεροτοµή, πλευρικές "ποδιές", ειδικοί προφυλακτήρες, καλύµµατα πεντάλ, δύο επιχρω

ή, πλευρικές "ποδιές", ειδικοί προφυλακτήρες, καλύµµατα πεντάλ & υποπόδιου inox, εξάτµιση Record M

αεροτοµή, πλευρικές "ποδιές", ειδικοί προφυλακτήρες, καλύµµατα πεντάλ, δύο επιχρωµιωµένες απολήξ

, USB, AUX, σπορ δερµάτινα καθίσµατα, πίσω αεροτοµή, πλευρικές "ποδιές", ειδικοί προφυλακτήρες, κ

Sport ∆ιακόπτης, πίσω αεροτοµή, πλευρικές "ποδιές", ειδικοί προφυλακτήρες, καλύµµατα πεντάλ & υπο

φτες, µηχανική ρύθµιση καθίσµατος οδηγού & συνοδηγού, δερµάτινα bucket καθίσµατα, σύστηµα Rad

φτες, µηχανική ρύθµιση καθίσµατος οδηγού & συνοδηγού, δερµάτινα bucket καθίσµατα, σύστηµα Rad



ι µε χειριστήρια, Sport ∆ιακόπτης, ηλεκτρικά παράθυρα, εξωτερικοί ηλεκτρικοί θερµαινόµενοι καθρέφτες

ου & τετραπλής απόληξης, κόκκινες δαγκάνες φρένων, Sport ∆ιακόπτης, δερµάτινο τιµόνι µε χειριστήρ

ωµιωµένες απολήξεις εξάτµισης, Sport ∆ιακόπτης, δερµάτινο τιµόνι µε χειριστήρια, προβολείς οµίχλης, η

Monza τετραπλής απόληξης, καθίσµατα Abarth Corse by Sabelt σε ύφασµα, αυτοκόλλητα γκρι titanio, 

ξεις εξάτµισης, δερµάτινο τιµόνι µε χειριστήρια, Sport ∆ιακόπτης, ηλεκτρικά παράθυρα, εξωτερικοί ηλεκ

καλύµµατα πεντάλ, δύο επιχρωµιωµένες απολήξεις εξάτµισης, Sport ∆ιακόπτης, δερµάτινο τιµόνι µε χε

οπόδιου inox, εξάτµιση Record Monza τετραπλής απόληξης, καθίσµατα Abarth Corse by Sabelt σε ύφα

dio/MP3 Player (USB, AUX) µε χειριστήρια στο τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα θυρών µε τηλεχειρισµό, προβο

dio/MP3 Player (USB, AUX) µε χειριστήρια στο τιµόνι, κεντρικό κλείδωµα θυρών µε τηλεχειρισµό, προβο



ς, κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό, κάθισµα οδηγού ρυθµιζόµενο καθ΄ύψος, πίσω διαιρούµενο κάθισ

ρια ηχοσυστήµατος, προβολείς οµίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό, κόκκ

ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό, εξωτερικοί ηλεκτρικοί θερµαινόµενοι καθρέφτ

 δερµάτινο τιµόνι µε χειριστήρια, προβολείς οµίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, εξωτερικοί ηλεκτρικοί θερµα

κτρικοί θερµαινόµενοι καθρέφτες, κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό, κάθισµα οδηγού ρυθµιζόµενο καθ

ειριστήρια, προβολείς οµίχλης, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό, εξωτερικοί ηλ

ασµα, αυτοκόλλητα γκρι titanio, δερµάτινο τιµόνι µε χειριστήρια, προβολείς οµίχλης, ηλεκτρικά παράθυρ

ολέις οµίχλης, δερµάτινο τιµόνι και πόµολο λεβιέ ταχυτήτων, λεπτοµέρειες Alcantara στο εσωτερικό, ζά

ολέις οµίχλης, δερµάτινο τιµόνι και πόµολο λεβιέ ταχυτήτων, λεπτοµέρειες Alcantara στο εσωτερικό, ζά



σµα (50/50), Trip Computer µε ένδειξη του Turbo.

κινοι εξωτερικοί ηλεκτρικοί θερµαινόµενοι καθρέφτες, κάθισµα οδηγού ρυθµιζόµενο καθ΄ύψος, Trip Com

τες, κάθισµα οδηγού ρυθµιζόµενο καθ΄ύψος, Trip Computer µε ένδειξη του Turbo.

αινόµενοι καθρέφτες, κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό, Trip Computer µε ένδειξη του Turbo.

θ΄ύψος, πίσω διαιρούµενο κάθισµα (50/50), Trip Computer µε ένδειξη του Turbo.

λεκτρικοί θερµαινόµενοι καθρέφτες, κάθισµα οδηγού ρυθµιζόµενο καθ΄ύψος, Trip Computer µε ένδειξη τ

ρα, εξωτερικοί ηλεκτρικοί θερµαινόµενοι καθρέφτες, κεντρικό κλείδωµα µε τηλεχειρισµό, Trip Computer

άντες αλουµινίου 17'', πλαίσιο παρµπρίζ σε γκρι χρώµα, roll bar σε γκρι επένδυση, πλευρικά µαρσπιέ, α

άντες αλουµινίου 17'', πλαίσιο παρµπρίζ σε γκρι χρώµα, roll bar σε γκρι επένδυση, πλευρικά µαρσπιέ, α



mputer µε ένδειξη του Turbo, σκούρες λεπτοµέρειες σε µάσκα, πόµολα, χειρολαβή πορτµπαγκάζ.

του Turbo.

r µε ένδειξη του Turbo.

αγωνιστική εξάτµιση Record Monza µε τετραπλή απόληξη, κιτ Fix & Go, πίσω φώτα LED

αγωνιστική εξάτµιση Record Monza µε τετραπλή απόληξη, κιτ Fix & Go, πίσω φώτα LED


