FIAT Scudo

PRIJSLIJST

Gesloten bestel ● dubbele cabinE ● PLATFORM CABINE

1 maart 2022

Algemene verkoop informatie
BPM
Belasting van personenauto’s en motorrijtuigen, is een aanschafbelasting
voor voertuigen die in Nederland geregistreerd worden. De berekening van de BPM
belasting is afhankelijk van het type voertuig en het gebruik daarvan.

BPM op volledig elektrische voertuigen:
Volledig elektrisch voertuigen zijn door de rijksoverheid tot en met 2024 vrijgesteld van
BPM. De Rijksoverheid wil zo volledig elektrisch rijden stimuleren. Dat draagt bij aan
een beter klimaat en milieu.

Berekening voor voertuigen op grijs kenteken:
Wanneer de bedrijfswagen voldoet aan de fiscale inrichtingseisen voor grijs kenteken,
dan wordt onderstaande berekening toegepast.

Rekenvoorbeeld
Netto catalogusprijs
Brandstof
Deel 1: 37,7%
Deel 2: Brandstofsoort
Totaal

De BPM bestaat uit twee delen:
Deel 1: 37,7% van de netto catalogusprijs
Deel 2: dieselmotor (toeslag) + € 273,- / benzinemotor (aftrek) - € 1.283,Berekening van BPM-plichtige voertuigen:
Wanneer de bedrijfswagen voor personenvervoer wordt ingezet en/of wanneer deze
niet aan de fiscale inrichtingseisen voor grijs kenteken voldoet, wordt de bpm
bepaald aan de hand van de CO2 uitstoot.
Door wijzigingen in de Europese typegoedkeuring kan de CO2-uitstoot tussentijds
wijzigen. Tevens kunnen bepaalde meeruitvoeringen invloed hebben op de CO2uitstoot van het voertuig. Indien een meeruitvoering hier invloed op heeft zal de bpm
naast de netto catalogusprijs van de meeruitvoering vermeld staan.
Hierdoor kan het oorspronkelijk bpm bedrag, dat naast het voertuig vermeld staat,
afwijken van het uiteindelijke BPM bedrag.
BPM wetgeving per 1 januari 2022
Vaste voet
376,CO2 grenzen [g/km]
Tariefschijven
van - tot en met
Schijf 1
1 - 84
Schijf 2
85 - 109
Schijf 3
110 - 152
Schijf 4
153 - 168
> 169
Schijf 5

tarief per gram CO2
1,62,137,224,448,-

Bij dieselmotor

tarief per gram CO2

vanaf g/km CO2

Rekenvoorbeeld
Brandstof
CO2 uitstoot
Schijf
Sub-totaal
Vaste voet
Dieseltoeslag
Totaal BPM

I
€ 10.000,Diesel
€ 3.770,€ 273,€ 4.043,-

II
€ 25.000,Benzine
€ 9.425,€ -1.283,€ 8.142,-

I
Diesel
120 gram
1+2+3
€ 3141,- *1
€ 376,3900,15 *2
€ 7.417,15

II
Benzine
169 gram
1+2+3+4
€ 11557,- *3
€ 376,€ 0,€ 11933,-

*1

Maximaal tarief schijf 1(€ 84,-) + schijf 2(€ 1.550,-) + gedeeltelijk
tarief schijf 3(120 gram - 109 gram = 11 gram * € 137,- = € 1.507) = € 3.141,*2
120 gram - 75 gram = 45 gram * € 86,67 = € 3900,15
*3
Maximaal tarief schijf 1(€ 84,-) + schijf 2(€ 1.550,-) + schijf 3(€ 5.891,-) + schijf 4(€ 3.584,-)
+ (gedeeltelijk tarief schijf 4 (169 gram - 168 gram = 1 gram * € 448,- = € 448) = € 11.557,-

maximaal tarief
84,1.550,5.891,3.584,-

Overige onvermijdelijke kosten
LEGESKOSTEN AANVRAAG KENTEKEN
Deze kosten bedragen € 42,65,-. Hieronder valt het aanvragen van het kentekenbewijs,
de tenaamstelling en het overschrijvingsbewijs van een nieuwe auto.
LEGESKOSTEN TENAAMSTELLING KENTEKEN
Deze kosten bedragen € 10,75.
Legeskosten worden door de overheid vastgesteld. Over leges wordt geen btw berekend
RIJKLAARMAAKKOSTEN
De rijklaarmaakkosten verschillen per model en wordn hieronder vermeld:
Over de kosten wordt geen bpm geheven.
De rijklaarmaakkosten bestaand o.a. uit:
• Transport- en logistieke kosten
• De-conserveren
• In- en uitwendig reinigen en poetsen
• Afleveringscontrole (0-beurt)
• Twee jaar road assistance pechhulp
• Kentekenplaten en plaathouders
• Aflevering van de auto
• Veiligheidskit
• Gevarendriehoek
• Twee reflecterende veiligheidsvestjes
• Paar Purex-handschoenen
• Verbandmiddelen (B-nor gecertificeerd)
• Twee Evolution-Lifehammers inclusief montage

KOSTENOVERZICHT SCUDO GELDIG VANAF 1 MAART 2022
Advieskosten rijklaar maken
Recyclingbijdrage Scudo
Recyclingbijdrage e-Scudo
Leges aanvraag kenteken
Leges tenaamstelling kenteken

Excl. BTW
Inc. BTW
€
720,00 € 871,20
€
25,00 € 20,66
nnb
nnb
€
40,80
€
10,75

Scudo - STANDAARDUITRUSTING
SCUDO
BANDEN EN VELGEN
16-inch stalen; zilverkleurige velgen incl. zwarte naafdoppen
215/65 R16 C 106T banden
Volwaardig reservewiel
EXTERIEUR
Beschermstrips op de flanken kunststof - zwart
Bovendeel voorbumper in carrosseriekleur
INFOTAINMENT
12V aansluiting in dashboardkastje
3-spaaks stuurwiel; in hoogte en diepte verstelbaar
4 luidsprekers voor
Boordcomputer met grafisch infodisplay
RD6 DAB-radio AM/FM met monochroom display, USB-aansluiting en Bluetooth
Audiobediening op satelliet achter het stuurwiel

TECHNIEK & VEILIGHEID
3-punts veiligheidsgordels incl. gordelspanners
Airbag bestuurders- en passagierszijde
Airconditioning
Antiblokkeersysteem (ABS) incl. remassistentiesysteem
Automatisch inschakelende verlichting
Buitentemperatuurmeter
Cruise Control en snelheidsbegrenzer
Dagrijverlichting Halogeen
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
Geluidswerende voorruit
Geventileerde schijfremmen voor; massieve schijfremmen achter
Hill Climb Assist
Korte dakantenne
Parkeersensoren achter
Regen- en lichtsensor
Sleutel inklapbaar (en een standaard niet inklapbare reservesleutel)
TPMS- bandendruk controlesysteem
Verwarming met ventilator, partikel- en geurfilter
Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bestuurders- en passagierszijde

INTERIEUR
2 bekerhouders (bestuurders- en passagierszijde) op het dashboard
Bank voorpassagiers met opbergruimte onder de zitting
Bekleding stof: grijs met zwart
Binnenspiegel
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun
Zonneklep bestuurders- en passagierszijde

ADDITIONELE UITRUSTING e-SCUDO
11 kW 3-fase lader met mode 2 laadkabel 6m
Elektrische handrem

RAMEN EN DEUREN
Achterdeuren zonder ramen tot 180º te openen
Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening
Elektrisch bedienbare ramen met one-touch functie voor
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels; handmatig inklapbaar
Getint glas
Schuifdeur zonder raam rechts; handmatig bedienbaar
Volledige scheidingswand zonder raam

ADDITIONELE UITRUSTING DUBBELE CABINE T.O.V. GESLOTEN BESTEL
Airbag bestuurders- en passagierszijde incl. zijairbags
Driezitsbank met twee armsteunen incl. opbergvak onder twee linkse zitplaatsen
Getint glas in achterste zijruiten - donker (+/- 70%)
Kinderslot achter; handmatig inschakelbaar
Paneel met raam links
Scheidingswand met raam

Scudo - STANDAARDUITRUSTING
SCUDO SX (meeruitrusting t.o.v. Scudo)
INFOTAINMENT
4 luidsprekers
7-inch kleurentouchscreen
Bluetooth
Boordcomputer met grafisch infodisplay - uplevel
Navigatiesysteem incl. kaarten van heel Europa
Stuurwielbediening
Mirror Link
TECHNIEK & VEILIGHEID
Automatic Light Control
Blind Spot Assist, dode hoek waarschuwing
Elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare buitenspiegels
Lane Departure Warning
Mistlampen voor
Rear Park assist met 180° camera en touchscreen display
Verkeersbordherkenning
Vermoeidheidsassistent

ADDITIONELE UITRUSTING DUBBELE CABINE T.O.V. GESLOTEN BESTEL
Airbag bestuurders- en passagierszijde incl. zijairbags
Driezitsbank met twee armsteunen incl. opbergvak onder twee linkse zitplaatsen
Getint glas in achterste zijruiten - donker (+/- 70%)
Kinderslot achter; handmatig inschakelbaar
Paneel met raam links
Scheidingswand met raam

Scudo - STANDAARDUITRUSTING
PLATFORM CABINE
BANDEN EN VELGEN
16-inch stalen; zilverkleurige velgen incl. zwarte naafdoppen
215/65 R16 C 106T banden
Volwaardig reservewiel
EXTERIEUR
Beschermstrips op de flanken kunststof - zwart
Buitenspiegel-behuizing kunststof - zwart
Bumpers voor en achter kunststof - zwart
Deurgrepen kunststof - zwart
INFOTAINMENT
12 Volt aansluiting op dashboard
3-spaaks stuurwiel; in hoogte en diepte verstelbaar
Boordcomputer met grafisch infodisplay
4 luidsprekers voor
RD6 DAB-radio AM/FM met monochroom display, USB-aansluiting en Bluetooth

INTERIEUR
2 bekerhouders (bestuurders- en passagierszijde) op het dashboard
Bank voorpassagiers met opbergruimte
Bekleding stof: grijs met zwart
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun

Gekoeld dashboardkastje met klep bovenop dashboard aan passagierszijde
Zonneklep bestuurders- en passagierszijde
Geen tussenschot
RAMEN EN DEUREN
Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening
Elektrisch bedienbare ramen met one-touch functie voor
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels; handmatig inklapbaar
Getint glas
Zonder scheidingswand

TECHNIEK & VEILIGHEID
16-polige connectie t.b.v. ombouw
3-punts veiligheidsgordels incl. gordelspanners
Airbag bestuurders- en passagierszijde
Airconditioning
Antiblokkeersysteem (ABS) incl. remassistentiesysteem
Automatic Light Control
Buitentemperatuurmeter
Cruise Control en snelheidsbegrenzer
Dagrijverlichting Halogeen
Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP)
Geluidsisolerende voorruit
Geventileerde schijfremmen voor; massieve schijfremmen achter
Hill Climb Assist
Korte dakantenne
Regensensor
Sleutel inklapbaar (en een standaard niet inklapbare reservesleutel)
TPMS- bandendruk controlesysteem

Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bestuurders- en passagierszijde

CONSUMENTENPRIJZEN SCUDO GESLOTEN BESTEL

BTW

BPM

Fiscale waarde
incl. BTW/BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM en
afleverkosten

Motortype/
versnellingsbak

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)1

Netto
catalogusprijs
excl. BTW/BPM

506.12F.0

Diesel 1.5 MT6

75 (102)

176

€ 21.945

€ 4.608

€ 8.546

€ 35.099

€ 35.819

506.12G.0

Diesel 1.5 MT6

88 (120)

165

€ 23.045

€ 4.839

€ 8.961

€ 36.845

€ 37.565

506.12H.0

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

190

€ 24.745

€ 5.196

€ 9.602

€ 39.543

€ 40.263

506.12I.0

Diesel 2.0 EAT8

106 (145)

185

€ 26.545

€ 5.574

€ 10.280

€ 42.399

€ 43.119

506.22F.0

Diesel 1.5 MT6

75 (102)

173

€ 22.945

€ 4.818

€ 8.923

€ 36.686

€ 37.406

506.22G.0

Diesel 1.5 MT6

88 (120)

173

€ 24.045

€ 5.049

€ 9.338

€ 38.432

€ 39.152

506.22H.0

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

188

€ 25.745

€ 5.406

€ 9.979

€ 41.130

€ 41.850

506.22I.0

Diesel 2.0 EAT8

106 (145)

191

€ 27.545

€ 5.784

€ 10.657

€ 43.986

€ 44.706

506.22L.0

Diesel 2.0 EAT8

130 (177)

188

€ 28.245

€ 5.931

€ 10.921

€ 45.097

€ 45.817

506.32F.0

Diesel 1.5 MT6

75 (102)

177

€ 24.145

€ 5.070

€ 9.376

€ 38.591

€ 39.311

506.32H.0

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

193

€ 26.945

€ 5.658

€ 10.431

€ 43.034

€ 43.754

506.32I.0

Diesel 2.0 EAT8

106 (145)

196

€ 28.745

€ 6.036

€ 11.110

€ 45.891

€ 46.611

506.32L.0

Diesel 2.0 EAT8

130 (177)

194

€ 29.445

€ 6.183

€ 11.374

€ 47.002

€ 47.722

Bestelcode

SCUDO
L1H1

L2H1

L3H1

CONSUMENTENPRIJZEN SCUDO GESLOTEN BESTEL

BTW

BPM

Fiscale waarde
incl. BTW/BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM en
afleverkosten

Motortype/
versnellingsbak

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)1

Netto
catalogusprijs
excl. BTW/BPM

506.13G.0

Diesel 1.5 MT6

88 (120)

173

€ 25.045

€ 5.259

€ 9.715

€ 40.019

€ 40.739

506.13H.0

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

192

€ 26.745

€ 5.616

€ 10.356

€ 42.717

€ 43.437

506.13I.0

Diesel 2.0 EAT8

106 (145)

188

€ 28.545

€ 5.994

€ 11.034

€ 45.573

€ 46.293

506.23G.0

Diesel 1.5 MT6

88 (120)

174

€ 26.045

€ 5.469

€ 10.092

€ 41.606

€ 42.326

506.23H.0

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

188

€ 27.745

€ 5.826

€ 10.733

€ 44.304

€ 45.024

506.23I.0

Diesel 2.0 EAT8

106 (145)

191

€ 29.545

€ 6.204

€ 11.411

€ 47.160

€ 47.880

506.23L.0

Diesel 2.0 EAT8

130 (177)

189

€ 30.245

€ 6.351

€ 11.675

€ 48.271

€ 48.991

506.33H.0

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

194

€ 28.945

€ 6.078

€ 11.185

€ 46.208

€ 46.928

506.33I.0

Diesel 2.0 EAT8

106 (145)

197

€ 30.745

€ 6.456

€ 11.864

€ 49.065

€ 49.785

506.33L.0

Diesel 2.0 EAT8

130 (177)

195

€ 31.445

€ 6.603

€ 12.128

€ 50.176

€ 50.896

Bestelcode

SCUDO SX
L1H1

L2H1

L3H1

CONSUMENTENPRIJZEN SCUDO DUBBELE CABINE

Bestelcode

Motortype/
versnellingsbak

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)1

Consumentenadviesprijs
excl. BTW/BPM

BTW

BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM en
afleverkosten

SCUDO BUSINESS PRO
L3H1
506.L2H.0

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

195

€ 20.795

€ 4.367

€ 8.113

€ 33.275

€ 33.995

506.L2I.0

Diesel 2.0 EAT8

106 (145)

199

€ 22.195

€ 4.661

€ 8.641

€ 35.497

€ 36.217

506.L2L.0

Diesel 2.0 EAT8

130 (177)

198

€ 22.745

€ 4.776

€ 8.848

€ 36.369

€ 37.089

SCUDO BUSINESS PRO+
L3H1
506.L3H.0

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

196

€ 22.495

€ 4.724

€ 8.754

€ 35.973

€ 36.693

506.L3L.0

Diesel 2.0 EAT8

130 (177)

198

€ 24.445

€ 5.133

€ 9.489

€ 39.067

€ 39.787

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM en
afleverkosten

€ 40.978

CONSUMENTENPRIJZEN SCUDO PLATFORM CABINE

Bestelcode

Motortype/
versnellingsbak

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)1

Consumentenadviesprijs
excl. BTW/BPM

BTW

BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM

Diesel 2.0 MT6

106 (145)

217

€ 25.195

€ 5.291

€ 9.772

€ 40.258

L2H1
506.K1H.0

¹ De waarde van CO2 en brandstofverbruik is bepaald op basis van de meet- / correlatiemethode met betrekking tot de WLTP-cyclus overeenkomstig met Verordening (EU) nr. 2017/1152-1153. De waarden voor het CO2- en
brandstofverbruik die volgens de geldende regelgeving zijn verkregen, worden aangegeven om de gegevens van het voertuig te kunnen vergelijken. Het is mogelijk dat de homologatiewaarden van CO2- en brandstofverbruik niet
overeenkomen met de werkelijke waarden van CO2 - en brandstofverbruik, die afhankelijk zijn van vele factoren die bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verband houden met de rijstijl, de route, het weer en de wegomstandigheden, de
staat, het gebruik en de uitrusting van het voertuig. De aangegeven waarde van CO2- en brandstofverbruik heeft betrekking op de versies van de voertuig met de hoogste en laagste waarden. Deze waarden kunnen veranderen
afhankelijk van de geselecteerde uitrusting en/of bandenmaat. De aangegeven waarden van CO2- en brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen als gevolg van veranderingen in de productiecyclus evolueren. Meer actuele waarden
zullen beschikbaar zijn bij uw Fiat Professional dealer.
De officiële waarden van het CO2- en brandstofverbruik van het door u gekochte voertuig vindt u terug in het kentekenregister via de website van de RDW.

CONSUMENTENPRIJZEN e-SCUDO GESLOTEN BESTEL

BPM

Fiscale waarde
incl. BTW/BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM en
afleverkosten

€ 6.666

€0

€ 38.411

€ 39.131

€ 32.745

€ 6.876

€0

€ 39.621

€ 40.341

0

€ 40.145

€ 8.430

€0

€ 48.575

€ 49.295

100 (136)

0

€ 33.945

€ 7.128

€0

€ 41.073

€ 41.793

100 (136)

0

€ 41.345

€ 8.682

€0

€ 50.027

€ 50.747

Elektrisch 50-kWh

100 (136)

0

€ 33.345

€ 7.002

€0

€ 40.347

€ 41.067

507.231.0

Elektrisch 50-kWh

100 (136)

0

€ 34.345

€ 7.212

€0

€ 41.557

€ 42.277

507.231.0

Elektrisch 75-kWh

100 (136)

0

€ 41.745

€ 8.766

€0

€ 50.511

€ 51.231

507.331.0

Elektrisch 50-kWh

100 (136)

0

€ 35.545

€ 7.464

€0

€ 43.009

€ 43.729

507.332.0

Elektrisch 75-kWh

100 (136)

0

€ 42.945

€ 9.018

€0

€ 51.963

€ 52.683

Motortype/
versnellingsbak

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
1
(gr/km)

Netto
catalogusprijs
excl. BTW/BPM

BTW

Elektrisch 50-kWh

100 (136)

0

€ 31.745

507.221.0

Elektrisch 50-kWh

100 (136)

0

507.221.0

Elektrisch 75-kWh

100 (136)

507.321.0

Elektrisch 50-kWh

507.322.0

Elektrisch 75-kWh

Bestelcode

SCUDO
L1H1
507.121.0

L2H1

L3H1

SCUDO SX
L1H1
507.121.0

L2H1

L3H1

¹ De waarde van CO2 en brandstofverbruik is bepaald op basis van de meet- / correlatiemethode met betrekking tot de WLTP-cyclus overeenkomstig met Verordening (EU) nr. 2017/1152-1153. De waarden voor het
CO2- en brandstofverbruik die volgens de geldende regelgeving zijn verkregen, worden aangegeven om de gegevens van het voertuig te kunnen vergelijken. Het is mogelijk dat de homologatiewaarden van CO2- en brandstofverbruik niet
overeenkomen met de werkelijke waarden van CO2 - en brandstofverbruik, die afhankelijk zijn van vele factoren die bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verband houden met de rijstijl, de route, het weer en de wegomstandigheden, de staat, het
gebruik en de uitrusting van het voertuig. De aangegeven waarde van CO2- en brandstofverbruik heeft betrekking op de versies van de voertuig met de hoogste en laagste waarden. Deze waarden kunnen veranderen afhankelijk van de
geselecteerde uitrusting en/of bandenmaat.
De aangegeven waarden van CO2- en brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen als gevolg van veranderingen in de productiecyclus evolueren. Meer actuele waarden zullen beschikbaar zijn bij uw Fiat Professional dealer. De officiële waarden
van het CO2- en brandstofverbruik van het door u gekochte voertuig vindt u terug in het kentekenregister via de website van de RDW.

CONSUMENTENPRIJZEN e-SCUDO DUBBELE CABINE

Motortype/
versnellingsbak

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)1

Consumentenadviesprijs
excl. BTW/BPM

BTW

507.L21.0

Elektrisch 50-kWh

100 (136)

0

€ 36.295

507.L22.0

Elektrisch 75-kWh

100 (136)

0

507.L31.0

Elektrisch 50-kWh

100 (136)

507.L31.0

Elektrisch 75-kWh

100 (136)

Bestelcode

BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM en
afleverkosten

€ 7.622

€0

€ 43.917

€ 44.637

€ 43.695

€ 9.176

€0

€ 52.871

€ 53.591

0

€ 37.895

€ 7.958

€0

€ 45.853

€ 46.573

0

€ 45.295

€ 9.512

€0

€ 54.807

€ 55.527

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM en
afleverkosten

SCUDO
L3H1

SCUDO SX
L3H1

CONSUMENTENPRIJZEN e-SCUDO PLATFORM CABINE

Motortype/
versnellingsbak

Vermogen
kW (pk)

CO2 uitstoot
(gr/km)1

Consumentenadviesprijs
excl. BTW/BPM

BTW

BPM

Consumentenadviesprijs
incl. BTW/BPM

507.K11.0

Elektrisch 50-kWh

100 (136)

0

€ 31.545

€ 6.624

€0

€ 38.169

€ 38.889

507.K12.0

Elektrisch 75-kWh

100 (136)

0

€ 38.945

€ 8.178

€0

€ 47.123

€ 47.843

Bestelcode
L2H1

¹ De waarde van CO2 en brandstofverbruik is bepaald op basis van de meet- / correlatiemethode met betrekking tot de WLTP-cyclus overeenkomstig met Verordening (EU) nr. 2017/1152-1153. De waarden voor het CO2- en
brandstofverbruik die volgens de geldende regelgeving zijn verkregen, worden aangegeven om de gegevens van het voertuig te kunnen vergelijken. Het is mogelijk dat de homologatiewaarden van CO2- en brandstofverbruik niet
overeenkomen met de werkelijke waarden van CO2 - en brandstofverbruik, die afhankelijk zijn van vele factoren die bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, verband houden met de rijstijl, de route, het weer en de wegomstandigheden, de
staat, het gebruik en de uitrusting van het voertuig. De aangegeven waarde van CO2- en brandstofverbruik heeft betrekking op de versies van de voertuig met de hoogste en laagste waarden. Deze waarden kunnen veranderen
afhankelijk van de geselecteerde uitrusting en/of bandenmaat. De aangegeven waarden van CO2- en brandstofverbruik zijn niet definitief en kunnen als gevolg van veranderingen in de productiecyclus evolueren. Meer actuele waarden
zullen beschikbaar zijn bij uw Fiat Professional dealer.
De officiële waarden van het CO2- en brandstofverbruik van het door u gekochte voertuig vindt u terug in het kentekenregister via de website van de RDW.

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
bestel
code

Basis

e-Scudo

SX

e-Scudo SX

42S

1.395,2.214,-

1.395,1.688,-

1.395,2.214,-

1.395,1.688,-

42T

1.295,2.055,-

1.295,1.567,-

1.295,2.055,-

1.295,1.567,-

42U

1.195,1.896,-

1.195,1.446,-

43S

995,1.579,-

995,1.204,-

995,1.579,-

995,1.204,-

42V

995,1.579,-

995,1.204,-

995,1.579,-

995,1.204,-

OPTIEPAKKETTEN
Premium Pakket (alleen op Gesloten bestel L1 en L2)
- Climate Control (dual-zone) (140)
- Xenon koplampen (25W) (LMZ)
- Pakket Look (4TV)
Premium Pakket L3 (alleen op Gesloten bestel L3 en Dubbele cabine)
- Climate Control (dual-zone) (140)
- Xenon koplampen (25W) (LMZ)
- Pakket Look L3
Driver Pakket (alleen op Bestel Basis en Dubbele Cabine Business PRO)
- Mistlampen voor (097)
- Connect Nav met 7" capacitief touchscreen en DAB+ radio (2U4)
- Bediening op stuurwiel (RDZ)
- Achteruitrijcamera VisioPark 180° (XAA)
Functional Pakket (alleen op L3 versies)
- Grip Control (ASR+ en Hill Assist) (015)
- 17" stalen velgen met banden 215/60R17 class C (1M2)
- Moduwork doorlaadmogelijkheid (2QC)
- Gesloten opbergruimtes passagierszijde (467)
- Houten laadvloer 9 mm (CKA)
Functional Pakket + (alleen op Bestel L1/L2 versies met 145 /180 pk motor)
- Grip Control (ASR+ en Hill Assist) (015)
- 17" stalen velgen met banden 215/60R17 class C (1M2)
- Moduwork doorlaadmogelijkheid (2QC)
- Gesloten opbergruimtes passagierzijde (467)
- Houten laadvloer 9 mm (CKA)
- Verhoogd laadvermogen (Z6A)

Platform Cabine
Basis

e-Scudo

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine

Platform Cabine

bestel
code

Basis

e-Scudo

SX

e-Scudo SX

Parkeersensoren achter
Achteruitrijcamera VisioPark 180°
- Connect Radio en DAB+ met 7" capacitief touchscreen (i.g.v. Diesel Basis versies)
Pakket Safety 2
- Lane Departure Warning System
- Snelheidslimietherkennings- en snelheidsadviessysteem
- Vermoeidheidsherkenning met camera
- Grootlichtassistent
- Warmtewerende voorruit
- Extra bij Basis diesel versies: DAB+ Connect Radio met 7" capacitief touchscreen, Mirror Screen, Bluetooth,
USB en Coffee Break Alert
Forward Collision Warning System en Emergency Braking System

XH3
XAA

S
750,-

S
300,-

S
S

S
S

LA1

550,873,-

400,635,-

S

S

LSS

Traction+ (ASR+ en Hill Assist)
- 17" stalen velgen
- 215/60 R17 104H Michelin AGILIS banden

015

600,952,600,952,-

600,726,-

600,726,600,726,-

600,726,-

4TV

550,873,-

550,666,-

550,666,-

550,666,-

6DZ

450,714,-

450,545,-

450,545,-

450,545,-

Basis

e-Scudo

600,952,-

600,726,-

BESTUURDERSHULP & VEILIGHEID

ZICHT & EXTERIEUR
Pakket Look op L1 en L2
- Bumpers, stootlijsten, deurgrepen en buitenspiegelkappen in carrosseriekleur gespoten
- Mistlampen vóór
- LED dagrijverlichting
- Omlijsting grille in chroom
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Blue Imperial
Let op: indien i.c.m. speciale lak Blue Imperial zijn de stootlijsten, deurgrepen en buitenspiegelkappen in kleur
Black Perla Nera (metaallak)
Pakket Look op L3
- Dezelfde uitrusting als op PD22, maar het middelste deel van de achterbumper is in zwart uitgevoerd
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Blue Imperial
Let op: indien i.c.m. speciale lak Blue Imperial zijn de stootlijsten, deurgrepen en buitenspiegelkappen in kleur
Black Perla Nera (metaallak)

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
bestel
code

Pakket Look op platform Cabine
- Voorbumper en buitenspiegelkappen in carrosseriekleur gespoten
- Mistlampen vóór
- LED dagrijverlichting
- Omlijsting grille in chroom
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Blue Imperial
Let op: indien i.c.m. speciale lak Blue Imperial zijn de buitenspiegelkappen in kleur Black Perla Nera
(metaallak)
Zichtpakket
- Automatische verlichting
- Automatisch inschakelende ruitenwissers
- Regen- en lichtsensor
- Binnenspiegel
Mistlampen vóór

4TW

Xenon koplampen (25W)
- Pakket Look
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Blue Imperial
Elektrisch inklapbare buitenspiegels

LMZ

Basis

e-Scudo

SX

Platform Cabine

e-Scudo SX

Basis

e-Scudo

350,555,-

350,424,-

JHC

S

S

S

S

S

S

097

150,238,1.250,1.984,-

150,182,1.250,1.513,-

S

S

150,238,-

150,182,-

1.250,1.984,-

1.250,1.513,-

GTS

130,206,-

130,157,-

S

S

130,206,-

130,157,-

16" stalen velgen met wieldeksels 215/65R16 class C

1M4

17" stalen velgen met wieldeksels 215/60R17 class C

1M9

50,79,155,246,-

17" stalen velgen met wieldeksels 215/60R17 class C - All Season

1M8

16" stalen velgen met wieldeksels 215/65R16 class A

1M5

17" stalen velgen 215/60R17 class E - All Season

1M3

17" stalen velgen 215/60R17 class C

1M2

17" lichtmetalen velgen "Diamond“ 215/60R17 class C

1MC

17" lichtmetalen velgen 215/60R17 class E - All Season

1MB

17" lichtmetalen velgen 215/60R17 class C

VELGEN EN BANDEN
50,79,155,246,-

155,246,-

155,188,175,212,125,151,175,212,155,188,-

1MA

650,1.032,-

750,908,650,787,-

650,1.032,-

155,188,175,212,125,151,175,212,155,188,750,908,750,908,650,787,-

450

S

S

S

S

125,198,-

125,198,155,246,750,1.190,-

50,79,155,246,-

155,246,-

155,188,175,212,125,151,175,212,155,188,-

S

S

125,198,-

INTERIEUR
Pakket Ergonomie met passagiersbank

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
bestel
code

Platform Cabine

Basis

e-Scudo

SX

e-Scudo SX

Basis

e-Scudo

4TI

150,238,-

150,182,-

150,238,-

150,182,-

150,238,-

150,182,-

Pakket Ergonomie met passagiersstoel bij Dubbele Cabine

6NV

Verwarmbare voorstoelen
- Pakket Ergonomie met passagiersstoel
- Zij- en passagiersairbag
- Bediening op de stoelen
Let op: verwarmbare voorstoelen i.g.v. Dubbele Cabine = 200,- excl. BTW
Let op: indien optie 'Verwarmbare voorstoelen i.c.m. passagiersbank' is besteld is de buitenste zitplaats
verwarmd
Let op: in geval van passagiersbank: bediening op het dashboard
Pakket Luxe Mistral interieur bij Gesloten Bestel

452

150,238,350,555,-

150,182,350,424,-

150,238,350,555,-

150,182,350,424,-

607

450,714,-

450,714,-

450,714,-

450,545,-

8U4

175,278,-

175,212,-

175,278,-

175,212,-

467

35,56,-

35,42,-

35,56,-

35,42,-

- Passagiersbank met opbergvak onder de zitting
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en verstelbare lendensteun
Let op: i.c.m. Dubbele Cabine is de verstelbare lendensteun alleen leverbaar indien besteld i.c.m. twee
zijschuifdeuren. Bij één zijschuifdeur wordt de lendensteun van de bestuurdersstoel vervangen door een
neerklapbare rugleuning
Pakket Ergonomie met passagiersstoel bij Gesloten Bestel
- Passagiersstoel met armsteun

- Dashboard en deurpanelen volledig uitgevoerd in zwart kunststof
- Zilvergrijze sierstrips op dashboard en deurpanelen
- Chrome afwerking rond ventilatieroosters, deurgrepen en multimedia systeem
- Gesloten bovenste opbergvak dashboard
- Gesloten onderste dashboardkastje
Pakket Luxe Mistral interieur bij Dubbele Cabine
- Dashboard en deurpanelen volledig uitgevoerd in zwart kunststof
- Zilvergrijze sierstrips op dashboard en deurpanelen
- Chrome afwerking rond ventilatieroosters, deurgrepen en multimedia systeem
- Gesloten bovenste opbergvak dashboard
- Gesloten onderste dashboardkastje
Afsluitbare opbergruimtes op dashboard

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
bestel
code

Platform Cabine

Basis

e-Scudo

SX

e-Scudo SX

Basis

e-Scudo

025
140

S
350,555,-

S
350,424,-

S
350,555,-

S
350,424,-

S

S

204

600,952,-

600,952,-

346

900,1.428,-

900,1.428,-

4GT

300,476,-

300,476,-

8GB

100,159,250,397,-

100,121,250,303,-

100,159,250,397,-

100,121,250,303,-

2QC

400,635,-

400,484,-

400,635,-

400,484,-

CKC

400,635,-

400,484,-

400,635,-

400,484,-

KLIMAATBEHEERSING
Handmatige airconditioning
Climate Control (dual-zone)
- Gekoeld dashboardkastje
- Warmtewerende voorruit
Webasto aanvullende verwarming
Let op: Niet i.c.m. 1.5 D motoren.
Webasto programmeerbare aanvullende verwarming
- ON/OFF afstandsbediening
- Kan ingeschakeld worden bij zowel draaiende en niet draaiende motor
- Programmeerbare functie mogelijk i.c.m. FM-radio, DAB+ radio, Connect Radio en Navigatiesysteem
Let op: Niet i.c.m. 1.5 D motoren.
Voorbereiding aanvullende klimaatregeling
- Alleen op Gesloten Bestel

600,952,-

300,476,-

DEUREN & LAADRUIMTE
Vaste ruit in de standaard gesloten stalen scheidingswand
- Mogelijk i.c.m. Moduwork
Geïsoleerde comfort scheidingswand met vaste ruit
- Ruimere verstelmogelijkheid van de bestuurdersstoel
- Kledinghaak
- Mogelijk i.c.m. Moduwork
Let op: standaard op Dubbele Cabine, maar zonder kledinghaak
Moduwork
- Doorlaad mogelijk in scheidingswand (1,16m extra laadlengte)
- Modulaire bijrijdersbank met opklapbare rechterzitting (0,5m3 extra laadvolume)
- Werkblad in rugleuning tweede zitplaats
- Let op: niet leverbaar op Dubbele Cabine versies of L1H1 (vanwege fiscale eisen)
Houten vloer 9mm in laadruimte
- Houten vloer 9mm met antislip afwerking
- Aluminium afwerkingsprofielen bij achter- en zijschuifdeuren
- Afwerking in grijze kleur

7ET

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
bestel
code

Houten afwerking laadruimte
- Houten vloer 9mm met antislip afwerking
- Aluminium afwerkingsprofielen bij achter- en zijschuifdeuren
- 6mm dikke gladde bekleding op zijwanden en achterdeuren
- 9mm dikke wielkast ombouw met aluminium profielen
- Afwerking in grijze kleur
Verhoogd laadvermogen
- Op 100pk: +200kg
- Op 145pk: +400kg
- Op 180pk: +300kg
Let op: standaard op L3H1 en Dubbel Cabine versies
Let op: niet leverbaar op 1.5 D 120pk
Let op e-Scudo: Alleen i.c.m. 50kWh battterijpakket.
Achterklep met raam
- Achterruitverwarming en ruitenwisser
- Binnenspiegel (indien i.c.m. ruit in de scheidingswand)
Let op: extra getint raam (25% lichtdoorlatend) indien besteld i.c.m. GAC
Let op: Scudo Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de scheidingswand
Achterklep met apart te openen raam
- Achterruitverwarming en ruitenwisser
- Binnenspiegel (indien i.c.m. ruit in de scheidingswand)
Let op: extra getint raam (25% lichtdoorlatend) indien besteld i.c.m. GAC
Let op: Scudo Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de scheidingswand
Achterdeuren met ramen

Basis

e-Scudo

SX

e-Scudo SX

CKD

800,1.270,-

800,968,-

800,1.270,-

800,968,-

Z6A

350,555,-

350,424,-

350,555,-

350,424,-

181

250,397,-

250,303,-

250,397,-

250,303,-

2T8

300,476,-

300,363,-

300,476,-

300,363,-

519

250,397,-

250,303,-

250,397,-

250,303,-

GF5

100,159,-

100,121,-

100,159,-

100,121,-

- Achterruitverwarming en ruitenwisser in beide ramen
- Binnenspiegel (indien i.c.m. ruit op de scheidingswand)
Let op: extra getint ramen (25% lichtdoorlatend) indien besteld i.c.m. GAC
Let op: Scudo Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de scheidingswand
Vast raam (getint) in de standaard rechter zijschuifdeur
- 70% lichtdoorlatend
Let op: Scudo Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de scheidingswand

Platform Cabine
Basis

S

e-Scudo

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
bestel
code

Extra getinte vaste zijramen (bij de zijschuifeur(en))
- 30% lichtdoorlatend
- Mogelijk i.c.m. linker zijschuifdeur
- Standaard op Dubbele Cabine
Let op: niet leverbaar op L1 versies
Let op: Scudo Gesloten Bestel heeft standaard geen ruit in de scheidingswand
Zonneschermen bij zijruiten 2e zitrij (alleen dubbele cabine)

Platform Cabine

Basis

e-Scudo

SX

e-Scudo SX

GAC

100,159,-

100,121,-

100,159,-

100,121,-

4QR

150,238,550,873,-

150,182,550,666,-

150,238,550,873,-

150,182,550,666,-

600,-

600,-

600,-

600,-

952,-

726,-

952,-

726,-

2U3

450,714,-

S

2U4

850,1.349,-

400,635,-

Linker zijschuifdeur
Let op: bij Scudo Gesloten Bestel is deze optie niet mogelijk i.c.m. raam in de standaard
rechter zijschuifdeur
Let op: bij Scudo Dubbele Cabine is de linker zijschuifdeur inclusief getint raam

522

Keyless Entry & Start

123

- Twee afstandsbedieningen t.b.v. deurvergrendeling
- Deurgrepen in carroseriekleur gespoten
- Omlijsting deurgrepen in chroom (excl. achterklep)
Let op: niet leverbaar bij speciale of extra speciale lakken excl. Blue Imperial
Let op: deurgrepen in kleur Black Perla Nera indien i.c.m. standaardlak Red Ardent
of speciale lak Blue Imperial

Basis

e-Scudo

450,714,-

S

850,1.349,-

400,484,-

AUDIO & TELEMATICA

Connect DAB+ Radio met 7" capacitief touchscreen
- DAB+ radio met Bluetooth en USB aansluiting
- Mirror Screen (Apple CarPlay / Android Auto / MirrorLink)
- Coffee Break Alert
Connect Nav met 7" capacitief touchscreen en DAB+ radio (1)
- Navigatiesysteem in kleur en 3D met Connect Nav Services (zie onderaan de pagina)
- Connect DAB+ Radio met Mirror Screen
- WifiOnBoard-systeem
- Spraakherkenning functie
- Audiobediening op het stuurwiel
Let op: Het 7'' capacitief touchscreen is standaard op e-Scudo Basis.

S

S

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
bestel
code

Platform Cabine

Basis

e-Scudo

SX

e-Scudo SX

Basis

e-Scudo

0,0,550,873,700,1.111,-

0,0,550,666,700,847,-

0,0,550,873,700,1.111,-

0,0,550,666,700,847,-

0,0,550,873,700,1.111,-

0,0,550,666,700,847,-

CARROSSERIEKLEUREN & BEKLEDING
Standaard lakken
Lakken leverbaar: Blanc Banquise en Red Ardent
Metallic lakken
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken
Speciale lakken
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken
Extra-speciale lakken
- Prijs afhankelijk van de gekozen lak. Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken

OMBOUW & DIVERSEN
Worksite kit

0LT

600,952,-

600,952,-

250,397,-

0LT

250,397,-

250,397,-

250,397,-

782

150,238,-

150,182,-

150,238,-

150,182,-

150,238,-

150,182,-

XF2

150,238,-

150,182,-

150,238,-

150,182,-

S

S

Afneembare trekhaak (zwanenhals)

960

- Trailer Sway Control systeem
- Verwijderbaar zonder gereedschap
Trekhaak , afneembaar met gereedschap
- Trailer Sway Control systeem
Trekhaak voorbereiding

500,794,-

500,794,-

6JA

400,635,-

400,635,-

2U9

180,286,-

180,286,-

- Verhoogd laadvermogen
- Verhoogd chassis (175mm bodemvrijheid)
- Carterpanbescherming
Let op: niet leverbaar i.c.m. 1.5 D 120pk
Worksite kit op L3H1
- Verhoogd chassis (175mm bodemvrijheid)
- Carterpanbescherming
Versterkt elektrisch systeem voor ombouw
- Accu L3 720
- Dynamo klasse 18
- Beste klasse starter
Stekkerblok t.b.v. ombouw
- Geplaatst onder de bestuurderstoel
Let op: niet mogelijk i.c.m. trekhaak opties

OPTIES
excl. BTW en BPM
incl. BTW en BPM

Gesloten Bestel en Dubbele Cabine
bestel
code

(1)

Basis

e-Scudo

SX

e-Scudo SX

De Connect Nav opties zijn inclusief:
- Lifetime kaartupdates, maximaal 4 updates per jaar (indien beschikbaar). Deze kaartupdates zijn gratis bij een onderhoudsbeurt uitgevoerd door uw Fiat Professional dealer.
- 36 maanden Fiat Professional Connect Nav Services:
• Realtime verkeersinformatie via TomTom Traffic
• Adres, prijsinformatie, en direct navigeren naar tankstations
• Adres en direct navigeren naar parkeergarages met Realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen
• Weergave weerbericht op de ingestelde route
• POI zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI
• Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio

Platform Cabine
Basis

e-Scudo

SUBSIDIEREGELINGEN EN FISCALE VOORDELEN ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGENS
Overstappen naar een elektrische bedrijfswagen was nog nooit zo aantrekkelijk. De overheid stimuleert de vermindering van CO2 uitstoot, waardoor steeds meer steden ‘Zero Emission Zones’
invoeren. Dit gebied mag u dan alleen nog maar in met een voertuig zonder uitstoot.
Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021
tot en met 31 december 2025 een subsidie aanvragen van 12% over de aanschafwaarde van een
nieuwe elektrische bedrijfswagens, met een maximum van € 5.000,-. De subsidie is bedoeld om
de CO2-uitstoot terug te dringen
Wie heeft recht op SEBA?
– Ondernemers en/of non-profit instellingen
– Grijs kenteken voertuigen N1 & N2 met een maximaal toelaatbare massa van 4.250 kg die zijn
ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen
– Minimale actieradius van 100 kilometer (WLTP getest)
– 100% elektrisch en voorzien van een loodvrij accupakket
– Het voertuig vertegenwoordigt een netto catalogusprijs van minimaal € 20.000,- excl. BTW

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Bij de aanschaf van een (elektrische) bedrijfswagen, heeft u recht om gebruik te maken van de
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) waarbij u de fiscale winst over de investering kunt verlagen.
Meer informatie vindt u op:
www.belastingdienst.nl

Overige regelingen
Naast de genoemde nationale subsidies en regelingen zijn er ook provincies en gemeenten die het
rijden met elektrische voertuigen stimuleren. Dit kan zijn door het geven van subsidie of het gratis
beschikbaar stellen van laadpunten.

Meer informatie vindt u op:
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seba

Meer informatie vindt u op de websites van uw provincie of gemeente.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Bij een zakelijke aanschaf van een nieuw milieuvriendelijk bedrijfsmiddel zoals een elektrisch
voertuig, kunt u als ondernemer gebruik maken van de Milieuinvesteringsaftrek (MIA). Deze
subsidie geeft u de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen, namelijk tot 45% over het
investeringsbedrag van het elektrische voertuig. Dit bedrag moet minimaal € 2.500,- per
voertuig zijn met een maximum van € 75.000,- van de totale investering. Er is dus mogelijkheid
om op meerdere voertuigen gebruik te maken van de MIA.

Subsidies en fiscale voordelen combineren
Indien u aan de voorwaarden van bovenstaande subsidies en fiscale regelingen voldoet, is het
mogelijk om deze te combineren. Hierdoor profiteert u maximaal van de subsidies en fiscale
voordelen en is het nog aantrekkelijker om voor een elektrische bedrijfswagen van Fiat Professional
te gaan.

Meer informatie vindt u op:
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil/ondernemers

FINANCIERINGEN EN LEASING

Met een gerust hart wegrijden in uw nieuwe Fiat bedrijfswagen.
Ook daarover hebben we nagedacht. Speciaal voor Fiat Professional heeft FCA Capital, de financieringsmaatschappij van FCA Nederland, producten op maat samengesteld. Of u nu op zoekt bent naar een
financiering of een verzekering.
U regelt het snel en eenvoudig bij uw dealer. Wel zo prettig! Lees meer over onze dienstverlening op www.fcacapital.nl of informeer bij uw dealer.

FINANCIAL LEASE
Wilt u uw nieuwe bedrijfswagen op de balans hebben? Dan is Financial Lease de beste keuze voor u.
Bij Financial Lease profiteert u van lage rentetarieven. U lost de lening af in een door u gekozen
looptijd met vaste gelijkblijvende maandbedragen. U wordt direct economisch eigenaar en activeert
uw bedrijfswagen op de balans. De aanschaf legt geen beslag op uw werkkapitaal en u kunt gebruik
maken van fiscale afschrijving.

Leasen vormt een praktisch alternatief voor het bezitten van voertuigen. Bij Leasys, de leasemaatschappij
van FCA Nederland, bieden wij lease producten voor een breed scala aan gebruikers. Leasys ontwikkelt
flexibele en efficiënte oplossingen, in alle vrijheid, naar uw wensen. Lees meer over ons lease aanbod op
www.leasys.com.

FIAT BEDRIJFSWAGEN VERZEKERING

OPERATIONAL LEASE

Uw Fiat bedrijfswagen verzekert u via Fiat Professional Insurance1 .
De Fiat Bedrijfswagenverzekering biedt een goede dekking tegen een zeer scherpe premie. Profiteer
onder meer van: tot drie jaar aanschafwaardegarantie, beperkt eigen risico en reparatie bij uw
eigen vertrouwde Fiat Professional dealer met originele Fiat onderdelen.

U wilt uw Fiat bedrijfswagen niet op de balans, maar u wilt alleen betalen voor het gebruik? Dan kunt u
het best kiezen voor Operational Lease. Bij Operational Lease betaalt u een vast all-inclusief bedrag per
maand voor het gebruik van uw Fiat bedrijfswagen. De investering, de administratie en het risico op
waardevermindering besteedt u aan ons uit. Wel zo overzichtelijk!

1
Fiat Professional Insurance is een initiatief van Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V. en FCA Capital Nederland B.V. en wordt via de officiële Fiat Professional dealer aangeboden. Informeer bij uw Fiat Professional dealer naar de voorwaarden en een
offerte op maat. Op www.fiatprofessionalinsurance.nl vind u onze dienstenwijzer, productwijzer, de voorwaarden en andere relevante documenten.

MOPAR® VEHICLE PROTECTION
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 auto’s van FCA
en de Chrysler Group LLC.
MOPAR stelt de klant centraal en doet er alles aan om aan de behoeften van u als Fiat Professional klant te voldoen. Hiervoor hebben we diverse services beschikbaar.

KLANTENSERVICE
Heeft u informatie of hulp nodig? Zoekt u een erkend servicecentrum of dealerbedrijf? Wilt u een proefrit
maken? Wilt u meer te weten komen over lopende acties? U kunt contact opnemen met de klantenservice
via het universele gratis nummer 00 800 3428 0000 of via e-mail: customercare.holland@fcagroup.com. .

FABRIEKSGARANTIE
Bij de aankoop van uw nieuwe Fiat Professional Fiorino is een garantie van 24 maanden inbegrepen die
ingaat vanaf de eerste registratiedatum en geen kilometerbeperking heeft. De garantie biedt dekking van
het voertuig tegen materiaal- en fabricagefouten, die gratis zullen worden verholpen met behulp van
originele of gereviseerde onderdelen. Tevens geldt een lakgarantie van 24 maanden en 96 maanden
plaatwerkgarantie. Werkzaamheden onder garantie kunnen worden uitgevoerd door een erkend Fiat
Professional Servicecentra en omvatten:
• Reparatie of vervanging van het defecte onderdeel;
• Arbeid die nodig is voor de vervanging of reparatie;
• Levering van verbruiksmaterialen die nodig zijn om de reparatie onder garantie uit te voeren.
Gedurende de fabrieksgarantieperiode bieden wij u kosteloos hulp bij pech onderweg.
Voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen we u naar de handleiding Garantie- en Diensten. Deze
kunt u verkrijgen bij uw Fiat Professional dealer.

HOUD UW FIAT PROFESSIONAL IN TOPCONDITIE MET MOPAR® VEHICLE PROTECTION
Mopar® Vehicle Protection biedt u diverse door Fiat Professional 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 aan uw bedrijfsauto worden uitgevoerd door speciaal opgeleide monteurs bij erkende Fiat
Professionalwerkplaatsen, 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 Fiat Professional de zorg en aandacht krijgt die hij verdient!

FIAT PROFESSIONAL EXTRA GARANTIE (MAXIMUM CARE)
EXTRA GARANTIE (MAXIMUM CARE) IS EEN SERVICE DIE U IN STAAT STELT DE FABRIEKSGARANTIE UIT TE
BREIDEN TOT EN MET 5 JAAR, ZONDER EIGEN RISICO.
U KIEST ZELF DE GARANTIE DIE HET BESTE BIJ U PAST.
Met Maximum Care kunt u de fabrieksgarantie uitbreiden met:
• +1 jaar (120.000 km)
• +2 jaar (160.000 km)
• +3 jaar (200 000 km)
Maximum Care kunt u, op ieder moment binnen de fabrieksgarantie periode, afsluiten bij uw officiële Fiat
Professional Dealer / Servicevestiging. Sluit u de Maximum Care af binnen een periode van 6 maanden na
registratie van uw Fiat Professional, dan geniet u een prijsvoordeel dat kan oplopen tot wel 30%. Maximum
Care is 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar op voorwaarde dat uw Fiat Professional, volgens het
door de fabrikant voorgeschreven onderhoud, wordt onderhouden.
Ga voor meer informatie en het afsluiten naar uw Fiat Professional Dealer / Servicevestiging.
EASY CARE – VOORAF DUIDELIJKHEID OVER UW ONDERHOUDSKOSTE
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 Professionaldealer u graag verder
FIAT PRO PAS: APK PLUS HULP BIJ PECH ONDERWEG
Bij ons krijgt u bij de APK-keuring de Fiat Pro Pas waarmee u recht heeft op een jaar hulp bij pech onderweg
in heel Europa. De APK-keuring kost € 59,50 (exclusief btw en afmeldkosten). Bij een APK-keuring krijgt u
direct de Fiat Pro Pas mee. Mocht uw auto nog niet toe zijn aan een APK, maar u wilt wel een Fiat Pro Pas
afsluiten, dan kan dat natuurlijk. U kunt dan later op vertoon van uw pas aanspraak maken op de APKkeuring. Kijk voor de volledige voorwaarden en meer informatie op www.fiatprofessional.nl/fiatpropas of
vraag uw Fiat Professionaldealer.

A PRO LIKE YOU

www.fiatprofessional.nl
FCA behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd, zonder voorafgaande aankondiging of enige verplichting, wijzigingen door te voeren in prijzen, specificaties, kleuren en materialen, alsook om modellen aan te passen of uit productie
te nemen indien dit vanuit het oogpunt van productverbetering of om design- en/of marketingtechnische redenen noodzakelijk wordt geacht. Voor actuele informatie over de in Nederland leverbare uitvoeringen en opties verwijzen wij
naar onze meest recente prijslijst. Voor nadere informatie kunt u tevens uw dealer raadplegen. Fiat Professional Marketing 2201506

