Fiat 500 e 3+1 La Prima | Panoramadak | Pack
Winter | Onyx Black | ac3.350 v
06/2022 - Elektrisch - Automaat

€ 35.700,Autogegevens
Merk, model:

Fiat 500

Uitvoering:

e 3+1 La Prima | Panor...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.300 kg

Motor:

118 pk (87 kW)

Kleur:

Onyx Black 601 (Zwart)

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Boordcomputer, Lichtmetalen velgen,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
VERGROOT JE KANS OM TE KUNNEN PROFITEREN VAN DE SUBSIDIE IN 2022
Kopers van nieuwe elektrische auto's kunnen vanaf 3 januari 2022 weer via de website van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) de subsidie voor elektrische personenauto's voor particulieren aanvragen.
De subsidie bedraagt €3.350.
Voorbeeld Subsidie op de Fiat 500e Action Hatchback 24 KWH
PRIVATE LEASE (o.b.v. 7.500 km. / 48 maanden € 385,Fiat Subsidie € 70,Nieuw maand tarief incl. Fiat Subsidie € 315,- (RED vanaf € 365,- en 3+1 vanaf € 450,-)
Overheids Subsidie € 69,79
Nieuw maand tarief incl Fiat Subsidie & Overheid subsidie* € 245,-(RED vanaf € 295,- en 3+1 vanaf €
380,-)
* maandtarief gebaseerd op het feit dat u de overheidsubsidie besteedt aan het maandelijke PL bedrag.
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
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------------------KOOP
Vanafprijs € 24.900
Subsidie + verdubbelaar € 3.350+3.350
Nieuwe vanafprijs € 18.200,- (RED vanaf € 21.000,- en 3+1 vanaf € 26.200,-)
Voor een gebruikte elektrische auto, is dit €2.000. De regeling is bedoeld om het elektrisch rijden voor
particulieren betaalbaarder en dus aantrekkelijker te maken. De subsidie is in combinatie met zowel koopals private leaseconstructies aan te vragen.
Vanaf 3 januari 2022 9:00 uur kun je weer subsidie aanvragen.
De overheid heeft o.a. de volgende voorwaarden aan de subsidie verbonden:
o Alleen van toepassing bij aanschaf van een 100% elektrische auto.Let op: de regeling is dus niet van
toepassing op Hybride en Plug-in Hybride (PHEV) modellen.
o De oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto moet tussen de €12.000 en €45.000 liggen.
o De actieradius van het model moet minimaal 120 kilometer bedragen.
o Bij beëindiging van een leasecontract binnen vier jaar, stopt ook de subsidie.
o Bij het aanschaffen van een andere auto binnen 3 jaar, zal de subsidie voor een deel moeten worden
terugbetaald.
Ben jij geïnteresseerd in de 100% elektrische nieuwe Fiat 500? Dan kom je dus in aanmerking voor deze
deze subsidie.
Fiat verdubbeld deze overheidssubsidie, dus de totale subsidie kan oplopen tot € 6.700,RIJ DE ELEKTRISCHE FIAT 500 MET SUBSIDIE
Nu de benzineprijzen alsmaar stijgen en richting de 2,15 euro kruipen, bespaar je met elektriciteit bij gelijk
gebruik al snel meer dan 100 euro per maand. Maar er is meer besparingsnieuws! Vanaf 3 januari geeft de
overheid een subsidie van 3.350 euro als je een elektrische auto aanschaft of via private lease. De
subsidiepot heeft een limiet onder het motto, wie eerst komt, het eerst maalt.
Let op: deze actie is uitsluitend voor particulieren klanten, en de auto dient in kwartaal 1 2022
geregistreerd te worden.
De advertentieprijs is de basisprijs van de auto minus de verdubbelaar actie van Fiat a 3.350,- euro, de
subsidie dient u zelf aan te vragen.
(Let op; dit betreft een in bestelling staande auto met een verwachte leverdatum van februari 2022)
Het begin van een nieuw tijdperk
De eerste generatie gaf mensen mobiliteit en vrijheid. De tweede maakte stadsauto's een cool bezit. De
derde zal een nog hoger doel dienen.
De 500E zal trouw blijven aan zijn verleden: alle essentiële lijnen zullen zacht, glad en strak de iconische
stijl volgen. En elk detail zal worden ontworpen om een ruimtelijker gevoel te creëren met gebruik van
natuurlijke grondstoffen.
Het is tijd voor de 500 om verandering te inspireren, alweer. Om een hoger doel te dienen. - Olivier
François - President Fiat Brand Global
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Ontworpen voor het volgende decennium
De nieuwe Fiat 500 "la Prima" wordt gebouwd op een compleet nieuw platform, klaar voor het volgende
decennium. Het staat garant voor een competitieve autonomie, met een nog verbluffendere stadscyclus
dan eender welke andere Fiat 500. Want makkelijk thuis opladen in snellaadmodus (85kW) is standaard
inbegrepen.

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
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
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