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op uw eigen manier weer tot leven kunt
wekken. Met lichtmetalen velgen of een
bagagerek in klassieke stijl of met een
van de andere accessoires die Mopar®
met veel aandacht voor detail heeft
ontworpen om u in staat te stellen de
nieuwe 124 Spider helemaal aan uw eigen
smaak en behoeftes aan te passen.
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ORIGINELE ACCESSOIRES

DE legendarische 124 SPIDER IS TERUG.
MAAR NU MET MOPAR®-ACCESSOIRES

Zestig jaar geleden bracht de Fiat 124 Spider het Italiaanse 'dolce vita' in de straten
van de wereld. Nu is deze legendarische auto terug als de nieuwe 124 Spider die
hetzelfde gevoel voor genieten van het leven uitstraalt.
Met de stijlvolle details en functionele extra's van Mopar® kunt u hem verder
perfectioneren tot de auto van uw dromen.
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TIJDLOOS KARAKTER
EXTERIEUR

ELEGANTE extra's VOOR
NOG MEER ITALIAANSE STIJL.

De nieuwe 124 is een toonbeeld van
klassieke schoonheid. En met de exclusieve
exterieurdetails van Mopar® kunt u die naar
eigen voorkeur verder verfijnen.
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EXTERIEUR
Als moderne interpretatie van het klassieke kofferrek
zoals dat verkrijgbaar was voor de oorspronkelijke Fiat
124 Spider, combineert het kofferrek van Mopar®
praktisch gebruiksgemak met tijdloze elegantie.

BAGAGEREK VOOR ACHTERKLEP
Aluminium bagagerek, bevestigingsriemen 52060662 en 2 stickers 52060663.
Max. draagvermogen 10 kg.
€960,52060660
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EXTERIEUR
Accentueer de Italiaanse elegantie van de nieuwe
124 Spider met de glanzend zwarte exterieurdetails
van Mopar®. Zwart staat immers altijd goed.

BUITENSPIEGELKAPPEN IN GLANZEND ZWART
Set van 2, links en rechts.
€195,71807600

VOORRUITOMLIJSTING IN GLANZEND ZWART
Set afdekkappen voor bovensponning en
voorruitstijlen links en rechts.
€440,71807605

AFDEKKAPPEN ROLBEUGEL IN GLANZEND
ZWART
Set van 2 afdekkappen voor de rolbeugels achter de
hoofdsteunen.
€220,71807608
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EXTERIEUR
Geef de schoonheid van de 124 Spider extra glans
met de zilverkleurige exterieurdetails van Mopar®.

BUITENSPIEGELKAPPEN IN PREMIUM ZILVER
Set van 2, links en rechts.
€185,71807602

VOORRUITOMLIJSTING IN PREMIUM ZILVER
Set afdekkappen voor bovensponning en
voorruitstijlen links en rechts.
€495,71807715

AFDEKKAPPEN ROLBEUGEL IN PREMIUM ZILVER
Set van 2 afdekkappen voor de rolbeugels achter de
hoofdsteunen.
€325,71807716
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EXTERIEUR
Wat benadrukt de verwantschap van de nieuwe
124 Spider met zijn legendarische voorganger uit
de jaren 60 nu beter dan een set lichtmetalen
sportvelgen zoals die destijds ook als accessoire
werden aangeboden?

17-INCH KLASSIEKE LICHTMETALEN VELGEN
Maat: 7Jx17 H2 (ET-waarde 45).
Voor banden 205/45 R17 84W.
Te combineren met specifieke
124 Spider-naafdoppen.
€1030,- (exclusief banden)
52064514
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EXTERIEUR
Benadruk de klasse van de 124 Spider met subtiele
details. Elegantie is tenslotte een kwestie van finesse.

124-EMBLEEM
Rood met zilver, voor radiateurgrille.
€110,K82215036

VENTIELDOPJES FIAT
Zilver. Set van 4.
€40,K82213716AB

Zwart. Set van 4.
€40,K82213717AB
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TIJDLOOS KARAKTER
INTERIEUR

VERFIJNDE stijl,
OM SCHOONHEID UNIEK TE MAKEN.

Stijl zit evengoed vanbinnen als vanbuiten. Met de
accessoires van Mopar® kunt u het interieur van de
124 Spider aanpassen tot een omgeving waarin u zich
4
helemaal thuis voelt.
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INTERIEUR
Exclusieve interieurdetails waarmee u de nieuwe
124 Spider nog meer aan uw eigen stijl kunt aanpassen.

SIERRINGEN VOOR
VENTILATIEROOSTERS IN
GLANZEND ZWART

BEKERHOUDERS MET GLANZEND
ZWARTE RING
Set van 2, links en rechts.
€215,€250,-

71807617

71807614

SIERRINGEN VOOR
VENTILATIEROOSTERS IN
ROOD

EXTRA RING VOOR
BEKERHOUDER

€250,-

Zilverkleurig, 1 stuk.
Voor aanpassing van de kleur van de
bekerhouders.
€200,-

71807615

71807616
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ALUMINIUM SPORTPEDALEN
Aluminium sportpedalen voor versies met
handgeschakelde versnellingsbak.

INTERIEUR

€295,Geniet nog meer van uw 124 Spider door het interieur
te verrijken met verfijnde details die zijn klasse extra
accentueren.

71807620

ALUMINIUM SPORTPEDALEN
HOES VOOR HANDREMHENDEL

Aluminium sportpedalen voor versies met
automatische transmissie.
€260,-

Zwart Alcantara met rode stiksels.

71807619

€205,71807613

ALUMINIUM VOETSTEUN
€200,-

HOES VOOR
VERSNELLINGSPOOK

71807621

Zwart Alcantara met rode stiksels.
€195,71807610

RUBBEREN VLOERMATTEN*
Set van 2 matten, voor voetruimte voorin.
€195,K82215026

HOES VOOR KEUZEHENDEL
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE*
Zwart Alcantara met rode stiksels.
€235,71807611

* Niet afgebeeld.
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INTERIEUR
Extra opberggemak en een navigatiesysteem maken
het reizen met de 124 Spider nog aangenamer.

NAVIGATIE-UPGRADE
SD-kaart met software voor
voor het opwaarderen van het
7” Radio-infotainmentsysteem
(zonder navigatie) naar een
infotainmentsysteem met
3D-navigatie.
Inclusief kaarten voor Europa,
Rusland en Turkije.

NET VOOR OPBERGVAK
TUSSEN VOORSTOELEN
€140,71807618

BUIDELNET VOOR
BAGAGERUIMTE
€110,K82215029

€605,6000613370

BINNENBAK VOOR
BAGAGERUIMTE*
€170,K82215032

* Niet afgebeeld.
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COMPROMISLOZE PERFECTIE
Wat mooi is, moet mooi blijven. De veiligheidsaccessoires
en autoverzorgingsproducten van Mopar® bieden u alles
wat u nodig hebt om uw nieuwe 124 Spider net zo mooi
te houden als hij is.

DE schoonheid VAN DE 124 SPIDER
VERDIENT AANDACHT.
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ALARMSYSTEEM MET
HELLINGSHOEKDETECTIE (KLASSE 3)*
Alarmsysteem met eigen autorisatie
(SCM-VBV goedgekeurd) dat wordt in- en
uitgeschakeld door middel van de originele
voertuig afstandsbediening. Dit systeem
biedt een optimale beveiliging en integratie
met het elektrisch systeem van uw auto.
€1125,51082440**
**lokaal te bestellen

SET RESERVELAMPEN*

ZEKERHEID
Voor Mopar® gaat rijplezier hand in hand met veiligheid.
Ons assortiment veiligheidsaccessoires geeft u de
zekerheid dat u optimaal op het onverwachte bent
voorbereid. Waar u ook heen gaat.

PECHHULPSET
€85,71807878

SPATLAPPEN*

Praktische set voor pech onderweg, met onder
andere zaklamp, nooddeken, startkabels,
gevarendriehoek,
2
schroevendraaiers,
combinatietang, bagage-elastieken en werkhandschoenen.

Set van 4, voor voor- en achterwielen.
nnb

Zwarte canvas tas met Fiat-logo

K82215022

€195,K82212566

ANTI-STEENSLAGFOLIE*
Exact op maat gesneden beschermfolie.
Beschermt de lak tegen steenslag, vuil,
krassen, insecten, etc.

Zwarte canvas tas met Mopar®-logo
€200,K82213499

nnb
K82215021

ABARTH VEERPOOTBRUG

AFSLUITBARE WIELBOUTEN

Stang die beide veerpoten onder de
motorkap verbindt om torsie in het chassis
en de carrosserie tegen te gaan en zo de
stabiliteit in bochten te verbeteren.
Te bestellen met montageset 71807717.
€995,-

Set bestaande uit vier afsluitbare wielbouten
met bijpassende sleutel.
€100,-

* Niet afgebeeld.

71807655

K82210508
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JARENLANGE ZEKERHEID
MOPAR® VEHICLE PROTECTION - 'FEELING GOOD, DRIVING HAPPY'

GRATIS SERVICENUMMER

EXTRA GARANTIE – Geen onverwachte reparatiekosten
Fiat Extra Garantie is een service die u in staat stelt de reguliere garantie uit te breiden met maximaal 5 jaar zonder kilometerlimiet en eigen
risico. U kiest zelf de garantieduur die het beste bij u past. Mocht u
gedurende die periode pech of problemen met uw Fiat krijgen, kunt
u rekenen op het Fiat-servicenet en het vakmanschap van het personeel in onze gespecialiseerde werkplaatsen. Zo kunt u jarenlang
zorgenvrij rijden. Kijk voor meer informatie en de tarieven op www.
fiatextragarantie.nl.

Bel gratis* CIAO FIAT voor informatie over producten en services en
bij pech onderweg (24 uur per dag, 7 dagen per week).
*Raadpleeg uw telefoonprovider voor informatie over de eventuele kosten voor mobiel bellen en/
of bellen vanuit het buitenland.

SOCIALE MEDIA

APP

Download CIAO FIAT MOBILE, de app die Fiat-rijders op elk moment
informatie, ondersteuning en services biedt.

WEB

myFiat
Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door Fiat goedgekeurde garantie- 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. Met Mopar® Vehicle Protection kunt
u erop vertrouwen dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij erkende Fiat-werkplaatsen,
waar wordt gewerkt met de juiste gereedschappen en testapparatuur, en
dat daarbij uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt.
Mopar® Vehicle Protection geeft u de zekerheid dat uw 124 Spider de zorg
en aandacht krijgt die hij verdient!

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. Uiteraard maken wij uitsluitend gebruik van originele onderdelen,
waardoor uw auto gegarandeerd in topvorm blijft. Met Easy Care
bent u dus verzekerd van zorgeloos rijden zonder later met hoge
onderhoudskosten te worden geconfronteerd. Wij de zorgen, u geen
vervelende verrassingen achteraf. Easy! Voor meer informatie en de
tarieven helpt uw Fiat-dealer u graag verder.

Volg @FiatNederland voor nieuws en informatie over Fiat of stuur
een tweet of privébericht naar @FiatNederland.

Alle informatie met een muisklik beschikbaar.
Ga naar myfiat.nl

E-COMMERCE

Bezoek Fiats webstore op
www.store.fiat.com

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. Zet- en drukfouten voorbehouden. De genoemde prijzen zijn inclusief montage, eventuele spuitkosten en BTW. De prijzen
van lichtmetalen velgen zijn exclusief banden echter inclusief montage, balanceren, wielgewichten en ventielen. Fiat - NL 1609348PDF
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