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INHOUD

Mopar is het merk voor modelspecifi eke accessoires en 

merchandise-artikelen van de verschillende FCA-merken. 

Elk artikel wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met 

de ontwerpers van de auto. Dit directe contact staat ervoor 

garant dat Mopar-producten perfect aansluiten op de stijl en 

technische specifi caties van de afzonderlijke FCA-modellen.

Ook de 500, het icoon van Italiaans design, kun je zo nóg 

stijlvoller en exclusiever maken en helemaal aan je eigen 

voorkeuren aanpassen. 
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MAAK JE  500 PERFECT M
ET M

OPAR

Hip en cool als altijd, heeft 500 nu ook stoere trekken 

gekregen. En met de originele accessoires van Mopar 

kun je precies zijn kant benadrukken die het best bij 

jou past. Bekijk het verrassende aanbod en laat je 

op ideeën brengen om je nieuwe 500 nog stijlvoller, 

nog comfortabeler en nog praktischer te maken.

ORIGINELE ACCESSOIRES



STIJLVOLLE EXTRA’S OM MIJN NIEUWE 500 PERFECT TE MAKEN

Speciaal om het unieke en sportieve karakter van de 500 

te accentueren heeft Mopar een serie accessoirepakketten 

samengesteld waarmee je je auto een nog originelere look 

kunt geven.

ACCESSOIREPAKKETTEN
MAAK HEM PERFECT
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Stripingstickers, bijpassende buitenspiegelkappen en een 

set sportieve sleutelcovers: met de drie speciaal door Mopar 

samengestelde sportpakketten kun je op eenvoudige wijze het 

dynamische karakter van je 500 onderstrepen. 

SPORTPAKKETTEN

Bestaat uit:
Rode sportstriping voor taillelijn                              50901835
Rode buitenspiegelkappen                                      71807485
Set sleutelcovers ‘Sport’                                          71805963

71807470 of optiecode 8D6 indien tegelijk besteld met auto

Bestaat uit:
Witte sportstriping voor taillelijn                          50901836
Witte buitenspiegelkappen                                   71807487
Set sleutelcovers ‘Sport’                                      71805963

71807471 of optiecode 8D7 indien tegelijk besteld met auto

Bestaat uit:
Zwarte sportstriping voor taillelijn                            50901876
Zwarte buitenspiegelkappen                                    71807486
Set sleutelcovers ‘Sport’                                          71805963

71807472 of optiecode 8D8 indien tegelijk besteld met auto

SPORTPAKKET ZWART*

*Accessoires zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

SPORTPAKKET WIT*

SPORTPAKKET ROOD*
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Bestaat uit wrappings voor buitenspiegels   51977651
en dak** in matzilver     51977648

71807467 of optiecode 8DA*** indien tegelijk besteld met auto

Maak je nieuwe 500 nog onweerstaanbaarder en kleurrijker met 

een van de vijf nieuwe wrappingpakketten voor het dak en de 

buitenspiegels. Bijvoorbeeld in de kleuren jeansblauw of micro-

carbonzwart.

WRAPPINGPAKKETTEN

WRAPPINGPAKKET MICRO-CARBON*

WRAPPINGPAKKET LEGERGROEN*

Bestaat uit wrappings voor buitenspiegels   51977650
en dak** in mat-titanium     51977647 

71807468 of optiecode 8DB*** indien tegelijk besteld met auto

WRAPPINGPAKKET JEANS*
Bestaat uit wrappings voor buitenspiegels   52029051
en dak** in jeansblauw     52029050

71807469 of optiecode 8DC*** indien tegelijk besteld met auto

Bestaat uit wrappings voor buitenspiegels   51977649
en dak** in micro-carbonzwart     51977076

71807465 of optiecode 8D9*** indien tegelijk besteld met auto

Bestaat uit wrappings voor buitenspiegels   50927584
en dak** in legergroen     50927583

71807466 of optiecode 8DF*** indien tegelijk besteld met auto

WRAPPINGPAKKET MATZILVER*

WRAPPINGPAKKET MAT-TITANIUM*
*Accessoires zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.
**Alleen voor uitvoeringen met stalen dak.
*** Voor Lounge-uitvoeringen alleen als optie 

verkrijgbaar. Glazen dak vervalt. 
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SNOWBOARDPAKKET*
Bestaat uit: 
Aluminium bagagerek voor achterklep**   71805707 
en snowboardhouders voor 1 snowboard   50901725 

71807474 of optiecode 8DE indien tegelijk besteld met auto

SKIPAKKET*
Bestaat uit:
Aluminium bagagerek voor achterklep**   71805707
en skihouders voor 1 paar ski’s     71805708

71807473 of optiecode 8DD indien tegelijk besteld met auto

Twee accessoirepakketten voor wintersportliefhebbers die hun eigen 

uitrusting mee willen nemen naar de bergen. Even functioneel en stijlvol

als de 500 zelf.

FREE TIME-PAKKETTEN

*Accessoires zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.
**Alleen voor versies zonder dakspoiler.



VOOR MIJN NIEUWE 500 IS ALLEEN HET BESTE GOED GENOEG    

De 500 heeft een unieke eigen stijl die nergens mee te 

vergelijken valt. Mopar biedt je een ruime keuze aan 

accessoires die zijn onweerstaanbare charme verder 

versterken en hem nog meer allure geven. Op een manier 

die perfect bij jou past.

PERSONALISERING
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Wrapping bestaande uit twee samen te voegen delen: 

lang deel         50927594 

kort deel         50927596

MICRO-CARBON WRAPPING VOOR DASHBOARD

Wrapping bestaande uit twee samen te voegen delen: 

lang deel                50927633

kort deel                50927635

LEGERGROENE WRAPPING VOOR DASHBOARD

Het gemoderniseerde dashboard kan worden verfraaid 

met nieuwe wrappings die verkrijgbaar zijn in twee 

verschillende kleuren. Kies de stijl die het best bij jouw 

500 past: sportief zwart micro-carbon of stoer legergroen. 

INTERIEUR
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Set van 2 matten. 

50901695

RUBBER VLOERMATTEN ZWARTE VLOERMATTEN - B

Met ivoorkleurige rand, ivoor-
kleurig 500-logo en Italiaanse 
vlag. 
2-pins bevestiging.

71806660 

ZWARTE VLOERMATTEN - A 

Met zwarte rand, ivoorkleurig 
500-logo en Italiaanse 
vlag.
2-pins bevestiging.

71806662 

ZWARTE VLOERMATTEN - C

Met zwarte rand, zwart 
500-logo en Italiaanse 
vlag.
2-pins bevestiging.

71806661 

STALEN DORPELSIERLIJSTEN

Set van 2, links en rechts.

50901709

SPORTIEVE PEDALENSET

Aluminium sportpedalen 
met bijpassende voetsteun. 
Niet voor versies met 
automatische transmissie.

50901701

Aandacht voor het kleinste detail is essentieel voor het perfectioneren 

van het interieur van je 500. Met de aluminium pedalen kun je 

bijvoorbeeld een sportieve ambiance creëren.  

INTERIEUR
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Stickerset voor portieren, voorspatbord en achterspatbord.

50901836

SPORTSTRIPING VOOR TAILLELIJN WIT

Stickerset voor portieren, voorspatbord en achterspatbord.

50901876

SPORTSTRIPING VOOR TAILLELIJN ZWART

Stickerset voor portieren, voorspatbord en achterspatbord.

50901835

SPORTSTRIPING VOOR TAILLELIJN ROOD

Stickerset voor portieren, voorspatbord en achterspatbord.

50901914

SPORTSTRIPING VOOR TAILLELIJN ‘ITALIA’

Stickerset voor motorkap en dak. Alleen voor versies met stalen dak.

50901833

SPORTSTRIPING VOOR DAK EN MOTORKAP ‘ITALIA’

Stickerset voor motorkap en dak. Voor uitvoeringen met glazen 

panoramadak. 50901837

SPORTSTRIPING VOOR DAK EN MOTORKAP ‘ITALIA’

Inclusief sticker startnummer 5 voor motorkap. Alleen voor versies met stalen dak.

50901875

GEBLOKTE DAKSTICKER MET 500-LOGO WIT

Inclusief sticker startnummer 5 voor motorkap. Alleen voor versies met stalen dak.  

50901874

GEBLOKTE DAKSTICKER MET 500-LOGO ROOD

Dankzij de stickersets van Mopar hoeven geen twee 500’s hetzelfde 

te zijn. Maak je keuze uit het ruime aanbod aan stickers voor het dak 

of de taillelijn om je eigen stijl tot uitdrukking te brengen en jouw 500 

helemaal uniek te maken. 

EXTERIEUR

Inclusief sticker startnummer 5 voor motorkap. Alleen voor versies met stalen dak. 
50901834

GEBLOKTE DAKSTICKER MET 500-LOGO ZWART

Stickerset voor motorkap en dak. Alleen voor versies met stalen dak.

50901999

SPORTSTRIPING VOOR DAK EN MOTORKAP ‘500’ ZWART
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Alleen voor versies met stalen dak. 

51977648

WRAPPING VOOR DAK MATZILVER

Alleen voor versies met stalen dak.

51977647 

WRAPPING VOOR DAK MAT-TITANIUM

Alleen voor versies met stalen dak.

52029050

WRAPPING VOOR DAK ‘JEANS’

Alleen voor versies met stalen dak.

51977076

WRAPPING VOOR DAK MICRO-CARBON

Voor een casual uitstraling van je nieuwe 500 heb je de keuze uit vijf 

originele dakwrappings in verschillende kleuren en motieven.

Zo kun je zelf een ‘bicolore’-versie in jouw ideale kleurencombinatie 

samenstellen.

EXTERIEUR

WRAPPING VOOR DAK LEGERGROEN

Alleen voor versies met stalen dak.

50927583
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Set van 2, links en rechts.

71807487

BUITENSPIEGELKAPPEN WIT

Set van 2, links en rechts.

51977650

BUITENSPIEGELKAPPEN 
MAT-TITANIUM 

Set van 2, links en rechts.

51977649

BUITENSPIEGELKAPPEN 
MICRO-CARBON 

Set van 2, links en rechts.

51977651

BUITENSPIEGELKAPPEN 
MATZILVER 

Set van 2, links en rechts.

50927584

BUITENSPIEGELKAPPEN 
LEGERGROEN 

Set van 2, links en rechts.

52029051

BUITENSPIEGELKAPPEN 
JEANS

Ook met subtiele aanpassingen kun je je auto van unieke accenten 

voorzien. Bijvoorbeeld door de buitenspiegelkappen in een contras-

terende kleur uit te voeren. Bekijk het aanbod en kies de kleur die het 

best bij jouw nieuwe 500 past.

EXTERIEUR

Set van 2, links en rechts.

71807485

BUITENSPIEGELKAPPEN ROOD

Set van 2, links en rechts.

71807486

BUITENSPIEGELKAPPEN ZWART

Set van 2, links en rechts.

50901689

BUITENSPIEGELKAPPEN 
VERCHROOMD
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Italiaanse stijl en fl air: badge van de
Italiaanse vlag met verchroomde 
omlijsting.

50901681

BADGES ‘ITALIA’ VOOR VOORSPATBORDEN

De originele accessoires van Mopar zijn speciaal ontworpen om het 

unieke design van de 500 nog beter tot zijn recht te laten komen. 

Bekijk de mogelijkheden en laat je inspireren. 

EXTERIEUR

Klassieke verchroomde sierstrip voor de 
motorkap.

50901691

VERCHROOMDE SIERSTRIP VOOR MOTORKAP

Nog af te werken in carrosseriekleur. 
Kan niet kan worden gecombineerd met 
aluminium bagagerek op de achterklep. 

50901672

DAKSPOILER

Verchroomde houder voor achterste 
kentekenplaat.

71805608

VERCHROOMDE KENTEKENPLAATHOUDER

Set van 2, links en rechts.

50901692

Set van 4.

71805100

WINDSCHERMEN VOOR VOORSTE ZIJRUITEN

VENTIELDOPPEN MET FIAT-LOGO
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BADGES

SLEUTELCOVERS

Set van 2 covers: zwart/wit geblokt 
en wit/rood met 500-logo.

71805963

SET SLEUTELCOVERS ‘SPORT’

Set van 2 covers: metallic rood 
en rood met Italiaanse vlag.

71805964

SET SLEUTELCOVERS ‘ITALIA’

Set van 2 covers: koraalrood 
met 500-logo en wit met zwart 
zigzagmotief.

50927692

SET SLEUTELCOVERS ‘ZIGZAG’

Set van 2 covers: wit/blauw met 
500-logo en wit/legergroen met 
500-logo.

50927693

SET SLEUTELCOVERS ‘BICOLORE’

Blauwe sleutelcover met 
Swarovski slangmotief. 

71805594

SLEUTELCOVER SWAROVSKI ‘SNAKE’ SLEUTELCOVER SWAROVSKI ‘FLOWERS’

Titaniumkleurige sleutelcover met 
Swarovski 500-logo. 

71805595

SLEUTELCOVER SWAROVSKI ‘500’

Set van 2 badges, voor linker en rechter 
carrosseriefl ank. 
Aan te brengen op de daarvoor bedoelde 
uitsparingen in de fl ankstootlijsten 50901675.

50901684

BADGES 500 ROOD

Set van 2 badges, voor linker en rechter 
carrosseriefl ank. 
Aan te brengen op de daarvoor bedoelde 
uitsparingen in de fl ankstootlijsten 50901675.

50901683

BADGES 500 ZWART

Worden aangeleverd in grondlak, nog af 
te werken in carrosseriekleur. 
Te combineren met badges naar keuze.

50901675

FLANKSTOOTLIJSTEN

Set van 2 badges, voor linker en rechter 
carrosseriefl ank. 
Aan te brengen op de daarvoor 
bedoelde uitsparingen in de fl ankstootlijsten 
50901675.

50901677

BADGES ZWART/WIT GEBLOKT

Set van 2 badges, voor linker en 
rechter carrosseriefl ank. 
Aan te brengen op de daarvoor 
bedoelde uitsparingen in de 
fl ankstootlijsten 50901675.

50901680

BADGES 500 ‘LINEA’

Set van 2 badges, voor linker en rechter 
carrosseriefl ank. 
Aan te brengen op de daarvoor 
bedoelde uitsparingen in de 
fl ankstootlijsten 50901675. 

50901676

BADGES 500 ‘ITALIA’

Set van 2 badges, voor linker en rechter 
carrosseriefl ank. 
Aan te brengen op de daarvoor 
bedoelde uitsparingen in de 
fl ankstootlijsten 50901675. 

50901998

BADGES ROOD/WIT GEBLOKT

Set van 2 badges, voor linker en 
rechter carrosseriefl ank. 
Aan te brengen op de daarvoor 
bedoelde uitsparingen in de 
fl ankstootlijsten 50901675.

50901678

BADGES ZWART/WIT GEBLOKT ‘SPORT’

Set van 2 badges, voor linker en 
rechter carrosseriefl ank. 
Aan te brengen op de daarvoor 
bedoelde uitsparingen in de 
fl ankstootlijsten 50901675.

50901679

BADGES ROOD/WIT GEBLOKT ‘SPORT’

Zelfs bescheiden accessoires als sleutelcovers of badges kunnen 

het verschil maken. Want het zijn de details die het onderscheid 

bepalen tussen goed en perfect.

DETAILS

Zilverkleurige sleutelcover met Swarovski 

bloemenmotief.  71805593
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15-INCH LICHTMETALEN VELGEN

Maat 6Jx15”. Design met 9 
dubbele spaken. Voor banden 
185/55 R15. Set van 4 velgen 
50901666 en 4 naafdoppen 
51884863. Niet geschikt voor 
sneeuwkettingen.

50901665

15-INCH LICHTMETALEN VELGEN

Maat 6Jx15”. Design met 18 
spaken. Voor banden 
185/55 R15. Set van 4 velgen 
51845435 en 4 naafdoppen 
51884863. Niet geschikt voor 
sneeuwkettingen.

71803943

Maat 6,5Jx16”. Design met 17 
spaken. Voor banden 
195/45 R16. Set van 4 velgen 
51852046 en 4 naafdoppen 
51884863. Niet geschikt voor 
sneeuwkettingen.

71805883

Maat 6Jx15”. Design met 5 
dubbele spaken. Voor banden 
185/55 R15. Set van 4 velgen 
51877472 en 4 naafdoppen 
51884863. Niet geschikt voor 
sneeuwkettingen.

71803944

Maat 6,5Jx16”. Design met 7 
spaken. Voor banden 
195/45 R16. Set van 4 velgen 
50901668 en 4 naafdoppen 
51884863. Niet geschikt voor 
sneeuwkettingen.

50901667

Maat 6Jx15”. Design met 5 
dubbele spaken. Voor banden 
185/55 R15. Set van 4 velgen 
50901664 en 4 naafdoppen 
51884863. Niet geschikt voor 
sneeuwkettingen.

50901663

Maat 6,5Jx16”. Design met 5 
dubbele spaken. Voor banden 
195/45 R16. Set van 4 velgen 
51852047 en 4 naafdoppen 
51884863. Niet geschikt voor 
sneeuwkettingen.

50901669

Maat 6,5Jx16”. Design met 8 
spaken. Voor banden 
195/45 R16. Set van 4 velgen 
50902470 en 4 naafdoppen 
51884863. Niet geschikt voor 
sneeuwkettingen.

50902469

15-INCH LICHTMETALEN VELGEN 15-INCH LICHTMETALEN VELGEN ‘SPORT’ 15-INCH LICHTMETALEN VELGEN ‘BICOLORE’

16-INCH LICHTMETALEN VELGEN

16-INCH LICHTMETALEN VELGEN 16-INCH LICHTMETALEN VELGEN 16-INCH LICHTMETALEN VELGEN 16-INCH LICHTMETALEN VELGEN ‘SPORT’

Maat 6,5Jx16” H2. Voor banden 195/45 
R16. Set van 4 velgen 50927757 
(naafdoppen niet inbegrepen). Niet 
geschikt voor sneeuwkettingen.

50927754

16-INCH LICHTMETALEN VELGEN ‘BICOLORE’ MATGRIJS/ZWART

Maat 6,5Jx16” H2. Voor banden 195/45 
R16. Set van 4 velgen 50927758 
(naafdoppen niet inbegrepen). Niet 
geschikt voor sneeuwkettingen.

50927755

16-INCH GESLEPEN LICHTMETALEN VELGEN MATWIT

Speciaal voor de 500 heeft Mopar een collectie originele, stijlvolle 

lichtmetalen velgen samengesteld. Maak je keuze uit het uitgebreide 

aanbod om de chique kant of juist het dynamische karakter van je 

nieuwe 500 te benadrukken.

VELGEN



ALLES OM MIJN NIEUWE 500 KLAAR VOOR ACTIE TE MAKEN

BAGAGE, VRIJE TIJD & BESCHERMING
MAAK HEM COMPLEET

Met de Mopar-accessoires voor de 500  kun je je nieuwe 500 

helemaal aanpassen aan jouw manier van leven. Ontdek alle 

handige, slimme oplossingen om je auto nog comfortabeler 

en veiliger te maken voor alle dagelijkse dingen en al je verre 

reizen.
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Te gebruiken in combinatie met ski- of snowboard-
houders. Past alleen op versies zonder dakspoiler. 
Niet voor 500C.

71805707

Voor 1 snowboard. Te bevestigen op bagagerek voor 
achterklep. Max. belasting 12 kg.

50901725

Voor 1 paar ski’s. Te bevestigen op bagagerek voor 
achterklep.
Max. belasting 12 kg.

71805708

ALUMINIUM BAGAGEREK VOOR ACHTERKLEP

SNOWBOARDHOUDERS

SKIHOUDERS

Slimme organizer om de beschikbare ruimte achterin zo 
effi ciënt mogelijk te gebruiken. 

50901728

ORGANIZER VOOR BAGAGERUIMTE

Set van 2 netten voor zijkanten bagageruimte. Links en rechts.

50901730

BAGAGENETTEN

Handige waterdichte bak om de bekleding van de 
bagageruimte schoon en droog te houden.

50901727

BINNENBAK VOOR BAGAGERUIMTE

Maak je 500 klaar voor de wintersport met de originele accessoires 

van Mopar. Of maak hem nog praktischer, met bijvoorbeeld de 

handige organizer om de bagageruimte opgeruimd en netjes te 

houden.

TRANSPORT & BAGAGE

Max. aanhanggewicht 800 kg. 
Exclusief bedrading en 
contactdoos.

50901575

TREKHAAK MET AFNEEMBARE KOGEL

50901945

BEDRADINGSSET MET 7/13-POLIGE 
CONTACTDOOS



Elegant make-upbuideltje van 
ivoorkleurig leder. 

50906931

MAKE-UPTASJE IVOOR

Sportief make-upbuideltje van 
zwarte stof. 

50906932

MAKE-UPTASJE ZWART

Zwarte kledinghanger voor hoofdsteun voorstoelen.

50901708

Ivoorkleurige kledinghanger voor hoofdsteun voorstoelen. 

50901975

KLEDINGHANGER

KLEDINGHANGER

Alleen voor 500C. 

71805734

WINDSCHERM VOOR 500C

In de accessoirecollectie van Mopar vind je alles om je nieuwe 500 

opgeruimd te houden.

VRIJE TIJD & BESCHERMING
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Modieuze tas met spons, synthetische poetsdoek, 
velgenreiniger, geurverdrijver, geconcentreerde 
autoshampoo en autopolish. 

71806658

ONDERHOUDSSET CAR CARE

Chique tas vormgegeven als 12-inch laptophoes, met spons, synthetische poetsdoek, velgenreiniger, 
geurverdrijver, geconcentreerde autoshampoo en autopolish.  

71806665

ONDERHOUDSSET CAR CARE DELUXE

Met afbeelding klassieke Fiat 500. 

50901740

AFDEKHOES VOOR BINNENSTALLING

Voor het geheel of gedeeltelijk afdekken van de 
achterbank. 

51930794

BESCHERMHOES VOOR ACHTERBANK

De 500 heeft een natuurlijke charme die niemand onberoerd laat. 

Om die te behouden biedt Mopar de juiste producten waarmee je je 

nieuwe 500 de komende jaren net zo mooi kunt houden als hij nu is.

VRIJE TIJD & BESCHERMING
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Set bestaande uit kleine gevarendriehoek, 
werkhandschoenen, zaklamp, veiligheidshesje en set 
reservelampen.

71806611

PECHHULPSET

• Voorkomt parkeerschade
• Maximale veiligheid bij achteruitrijden
• 3 jaar garantie

71803466

PARKEERSENSOREN ACHTER

71806549    Kinderzitje Baby One
71806415    Kinderzitje Baby Safe Plus 
71806416    Isofi x-basis voor kinderzitje Baby Safe Plus 
71807388    Kinderzitje Isofi x Fair G0/1S met versterkte schaal 
71805367    Basis voor Isofi x-kinderzitje G0/1S - Bevestiging in rijrichting 
71805368    Basis voor Isofi x-kinderzitje G0/1S - Bevestiging tegen rijrichting in 
71807387    Losse hoofdsteun 
71806570    Kinderzitje Fair Junior Fix 
71805372    Stoelverhoger Scout

GROEP 0+ / 0-13 KG
0-15 MAANDEN

GROEP 1 / 9-18 KG
9 MAANDEN - 4 JAAR

GROEP 2/3
15-36 KG / 3-12 JAAR

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Te bestellen in overleg met dealer.

ALARMINSTALLATIE (KLASSE 2)

Juist voor een kleine auto als de 500 is veiligheid van het allergrootste 

belang. Om ook de kleinste passagiers een optimale bescherming 

te garanderen, biedt Mopar oplossingen voor kinderen van elke 

leeftijdsgroep.

VEILIGHEID & BEVEILIGING

Set bestaande uit vier afsluitbare wielbouten plus 
sleutel.

50901739

ANTI-DIEFSTAL WIELBOUTEN

Voor bevestiging tegen rijrichting in. (Groep 1 / 
9-18 kg, 9 maanden - 4 jaar)

71805368

BASIS VOOR ISOFIX-KINDERZITJE G0/1S

Voor Isofi x-kinderzitje Fair G0/1S.

71807387

LOSSE HOOFDSTEUN - D

Voor kinderen met een gewicht tussen de 15 en 36 kg.
Te bevestigen aan Isofi x-bevestigingspunten.

71806570

KINDERZITJE FAIR JUNIOR FIX - E

Voor kinderen met een gewicht tussen de 15 en 36 kg.

71805372

STOELVERHOGER SCOUT - F

Voor kinderen met een gewicht tussen de 0 en 13 kg. 

71806549

KINDERZITJE BABY ONE - A

Voor kinderen met een gewicht tussen de 0 en 13 kg.
Alleen te gebruiken in combinatie met de speciale 
Isofi x-basis 71806416. 

71806415

KINDERZITJE BABY SAFE PLUS - B

Voor bevestiging tegen rijrichting in. 

71806416

ISOFIX-BASIS VOOR KINDERZITJE BABY SAFE PLUS

Voor kinderen met een gewicht tussen de 9 en 18 kg.
Alleen te gebruiken in combinatie met de speciale Isofi x-
basis voor plaatsing in rijrichting of tegen rijrichting in. 

71807388

KINDERZITJE ISOFIX FAIR G0/1S MET VERSTERKTE SCHAAL - C

Voor bevestiging in rijrichting. (Groep 1 / 9-18 kg, 9 
maanden - 4 jaar)

71805367

BASIS VOOR ISOFIX-KINDERZITJE G0/1S



Bezoek Fiats webstore en bekijk de collectie originele accessoires en 

merchandise-artikelen voor je Fiat.

Ga naar store.fi at.com

Info en algemene voorwaarden

fi at.mopar.eu

Alles voor je 500 met één muisklik beschikbaar! Maak een account aan op 

MyFiat voor het regelen van alles wat met je 500 te maken heeft en het 

ontvangen van exclusieve aanbiedingen.

Ga naar myfi at.nl

WEB

Bel gratis CIAO FIAT voor informatie over producten en 

services en voor hulp bij pech onderweg (24 uur per dag, 

7 dagen per week).

BELLEN

QR-CODE
SHOP ON LINE

Volg @FiatNederland voor nieuws en informatie over Fiat of 

stuur een tweet of privébericht naar 

@FiatNederland.

CIAO FIAT SOCIAL

De afbeeldingen en beschrijvingen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld. FCA Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen van constructieve of commerciële aard aan haar producten aan te brengen die zij nodig acht. 
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Download CIAO FIAT MOBILE, de app die Fiat-rijders op elk 

moment informatie, ondersteuning en services biedt.

APP

http://store.fiat.com/
http://fiat.mopar.eu/
http://myfiat.nl/


ORIGINELE ACCESSOIRES


