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Abarth 500 500E Scorpionissima 155PK |
Prebooking | Leverbaar 06-2023
06/2023 - Elektrisch - Automaat

€ 44.000,-
Autogegevens

Merk, model: Abarth 500

Uitvoering: 500E Scorpionissima 15...

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.265 kg

Motor: 155 pk (114 kW)

Kleur: Poison Blue (Blauw)

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Cruise Control, Elektrisch bedienbare buitenspiegels, Lichtmetalen velgen,
Sportstoelen, Stoelverwarming voor

Bijzonderheden
Limited Edition, Endless Fun

De Nieuwe Abarth 500e Scorpionissima is een limited edition die stijl, elektrisch vermogen en een nieuw
krachtig geluid combineert. 1949 stuks met exclusieve graphics en een genummerd echtheidscertificaat. De
nieuwe Scorpion verandert energie in emoties, hoogwaardige technologie in adrenaline en duurzaamheid in
prestaties. Maak je klaar om kracht te ervaren als nooit tevoren. Met drie rijmodi, een iconisch sportief
design en het vermogen om 0-100 km per uur te bereiken in 7 seconden, is de Nieuwe Abarth 500e
elektrisch in elk opzicht.

Bloedstollende accelaratie: 7 seconden. Meer is er niet nodig om op slag verliefd te worden op de nieuwe
Abarth 500e, die je met het traditionele venijn van de schorpioen elektrisch naar de 100 kilometer per uur
katapulteert.

ALTIJD DE JUISTE SET-UP: De rijmodusschakelaar biedt je de keuze uit drie standen om de set-up van de
aandrijflijn en het onderstel aan je voorkeuren en de rijomstandigheden aan te passen: Turismo, Scorpion
Street en Scorpion Track.
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DE SCHORPIOEN BLIJFT: Nieuwe badges op de voorspatborden markeren de stap die Abarth met de
nieuwe Scorpionissma naar de toekomst zet. Ze staan voor zijn innovatieve elektrische aandrijftechniek die
topprestaties en rijplezier verenigt met duurzaamheid. Hiermee zullen we onze eigen plek in de autowereld
blijven opeisen, zoals we dat altijd al hebben gedaan sinds 1949.
Alcantara reliëf dashboardpaneel: De met Alcantara beklede sportstoelen en het eveneens deels met
Alcantara beklede stuurwiel creëren een sportieve ambiance in de beste Abarth-traditie. Het
dashboardpaneel is afgewerkt met ditzelfde oorspronkelijk voor de racerij ontwikkelde bekledingsmateriaal.

PERFECTE ONDERSTEUNING: De sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteun en bekleding van Alcantara
combineren comfort met een perfecte ondersteuning van het lichaam. Het gifgroen gelaserde
schorpioen-logo maakt duidelijk dat ook deze elektrische Abarth het venijn bezit dat hem tot een échte
Abarth maakt.

DOMINEER DE WEG: De titaniumgrijze facetgeslepen 18-inch velgen van de nieuwe Abarth 500e staan
garant voor een optimaal wegcontact en maken in één oogopslag duidelijk wat zijn intenties zijn: het
domineren van de weg.

INTENSE RIJBELEVING: Het 10,25-inch scherm van het Uconnect(TM) Radio NAV-systeem onderscheidt
zich door zijn haarscherpe beeld en pakkende grafische design. De Performance-schermen bieden je
realtime informatie over een groot aantal rijparameters om je prestaties op de weg of op het circuit nog
intenser te beleven.

DIRECT TOEGANG TOT JE TELEFOON: Via Apple CarPlay® of Android Auto(TM) kun je draadloos je iPhone
of Android-telefoon aan het Uconnect(TM)-systeem koppelen. Vanaf het op scherm in het dashboard heb je
dan voortaan telkesn zodra je het contact inschakelt direct toegang tot al je contacten, muziek en
ondersteunde apps.

MEER PLEZIER, MEER BESCHERMING: Met een hele reeks geavanceerde rijassistentiesystemen maakt de
nieuwe Abarth 500e het rijden leuker en veiliger, zonder zorgen. Zo kan hij onder andere zelfstandig een
veilige afstand tot voorliggers aanhouden, waarschuwen voor andere weggebruikers in de dode hoeken
schuin achter de auto, een remingreep uitvoeren wanneer een ongeval dreigt en een noodoproep versturen
in het geval er toch iets misgaat.

VERSCHILLENDE LAADMETHODEN: Voor het opladen van het accupakket biedt de nieuwe Abarth 500e je
verschillende methoden. Thuis kun je hem gewoon aan een stopcontact aansluiten, maar het gaat sneller
met de als accessoires verkrijgbare thuislader. Natuurlijk kun je hem ook gewoon aan een laadpaal op
straat zetten. En als je onderweg bereik tekort komt, kun je terecht bij elk openbaar laadstation. Met
snelladen laad je dan over het algemeen in een minuut of vijf genoeg stroom bij om op je bestemming te
kunnen komen!

RIJDEN MET ÉÉN PEDAAL: De rijmodussen Turismo en Scorpion Street Mode bieden je de mogelijkheid tot
'One Pedal Drive'. Je gebruikt het rijpedaal dan niet alleen om weg te rijden en te accelereren, maar ook
om af te remmen: je voet van het pedaal halen is voldoende om vaart te minderen of te stoppen.

Interesse in deze auto? Kom hem in het echt ervaren! Maak snel een afspraak om de auto te bekijken of
plan direct een proefrit. Wij staan voor je klaar en zijn bereikbaar via 010 - 202 05 61,
rotterdam@zeeuw.nl of neem contact met ons op via de contactmogelijkheden op deze pagina.

Zeeuw Automotive is jouw partner in mobiliteit. Welkom bij Zeeuw Automotive.

Deze advertentie en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk
dat in de gehanteerde advertentietekst bepaalde opties en/of accessoires zijn vermeld welke niet op deze
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specifieke auto aanwezig zijn. Er kunnen derhalve aan de advertentie geen rechten worden ontleend en
Zeeuw Automotive kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en volledigheid van de
verstrekte informatie.

Aanbieder
Zeeuw Automotive Rotterdam
Jacques Dutilhweg 443
3065 HJ Rotterdam

Tel: 010 202 0561
E-mail: info@zeeuw.nl


