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(1) Prijs Btwi geldig van 01/04/16 t.e.m 30/04/16 op Fiat TIPO Pop 1.4 95pk, aanbevolen catalogusprijs: 14.100 € BTWi, 
afgetrokken basispremie van 1.000 € BTWi en afgetrokken overnamepremie van 1.000 € BTWi. De overnamepremie is geldig bij 
terugname van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van 
uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen 
met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet 
minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoop-contract. 
 
(2) Prijs geldig van 01/04/16 t.e.m 30/04/16 op 500X Pop Star Edition 1.6 Etorq 110pk, aanbevolen catalogusprijs: 20.975 € BTWi, 
afgetrokken basispremie van 2.000 € BTWi en afgetrokken overnamepremie van 1.000 € BTWi. Overnamepremie geldig bij 
aankoop van een Fiat 500X tussen 1 april en 30 april 2016. De overnamepremie is geldig bij terugname van uw voertuig en is 
gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in 
geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude 
wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens sinds 6 maanden op naam van de 
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koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoop-contract. Pop Star edition korting van 600€. Stock 
premie van 1.500€. Stockpremie geldig bij aankoop van een Fiat 500X 1,6 Etorq 110ch (excl. Pop versie) tussen 1 april en 30 april 
2016. De stockpremie is geldig op de aanwezige stockvoertuigen tijdens die periode. 
 
(3) Prijs geldig van 01/04/16 t.e.m 30/04/16 op 500L ANNIVERSARY 1,4 95 pk, aanbevolen catalogusprijs: 19.600 € BTWi, 
afgetrokken basispremie van 2.000 € BTWi en afgetrokken overnamepremie van 1.000 € BTWi. Overnamepremie geldig bij 
aankoop van een Fiat 500L tussen 1 april en 30 april 2016. De overnamepremie is geldig bij terugname van uw voertuig en is 
gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in 
geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude 
wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens sinds 6 maanden op naam van de 
koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoop-contract. Anniversary korting van 1.200€. stockpremie 
van 1.500€. Stockpremie geldig bij aankoop van een Fiat 500L (excl. Pop versie) tussen 1 april en 30 april 2016. De stockpremie is 
geldig op de aanwezige stockvoertuigen tijdens die periode. 
 
(4) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Fiat 500 tussen 1 april en 30 april 2016. De terugnamepremie is geldig bij 
terugname van uw voertuig en is gereserveerd voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van 
uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen 
met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet 
minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. 
 
(5) Prijs geldig van 01/04/16 t.e.m. 30/04/16 op Doble Street 1.4 95 pk, aanbevolen catalogusprijs: 17.650 € BTWi, afgetrokken 
basispremie van2.260 € BTWi, afgetrokken recyclagepremie 2.000€ BTWi (*) en afgetrokken stockpremie van 2.000€ BTWi (**). * 
Recyclagepremie geldig bij aankoop van een Fiat Doblo tussen 1 april en 30 april 2016. De recyclagepremie is geldig oor de 
recyclage van uw voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van 
uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen 
met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet 
minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. ** 
Stockpremie geldig bij aankoop van een Fiat Doblo tussen 1 april en 30 april 2016. De stockpremie is geldig op de aanwezige 
stockvoertuigen tijdens die periode. 
 
(6) Prijs geldig van 01/04/16 t.e.m. 30/04/16 op Panda Pop 1.2 69 pk, aanbevolen catalogusprijs: 9.650 € BTWi, afgetrokken 
basispremie van 750 € BTWi, afgetrokken recyclagepremie 850 € BTWi (*) en afgetrokken stockpremie van 750 € BTWi (**). * 
Recyclagepremie geldig bij aankoop van een Fiat Panda tussen 1 april en 30 april 2016. De recyclagepremie is geldig oor de 
recyclage van uw voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van 
uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen 
met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet 
minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. ** 
Stockpremie geldig bij aankoop van een Fiat Panda tussen 1 april en 30 april 2016. De stockpremie is geldig op de aanwezige 
stockvoertuigen tijdens die periode. 
 
(7) Prijs geldig van 01/04/16 t.e.m. 30/04/16 op Punto Street 1.2 69 pk, aanbevolen catalogusprijs: 14.560€ BTWi, afgetrokken 
basispremie van 2.720€ BTWi, afgetrokken recyclagepremie 1.600 € BTWi (*) en afgetrokken stockpremie van 1.300€ BTWi 
(**).*Recyclagepremie geldig bij aankoop van een Fiat Punto tussen 1 april en 30 april 2016. De recyclagepremie is geldig oor de 
recyclage van uw voertuig en is voorbehouden aan particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van 
uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen 
met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet 
minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. ** 
Stockpremie geldig bij aankoop van een Fiat Punto tussen 1 april en 30 april 2016. De stockpremie is geldig op de aanwezige 
stockvoertuigen tijdens die periode. 
 
(8) Aanbod Private lease (Huur lange termijn zonder aankoopoptie) op basis van 36 maanden en een totale kilometrage van 30.000 
km gereserveerd voor particulieren. Onder voorbehoud van wijzigingen van de catalogusprijs of taxen en de acceptatie van uw 
dossier. FCA Private lease is een product van huur lange termijn (24 tot 48 maanden, max. 100.000 km) zonder aankoopoptie, 
voorbehouden aan particuliere klanten met woonplaats in België, dat een maandelijkse voorafbetaalde huur verreist, aangeboden 
door AXUS sa, Kolonel Bourgstraat 120 te 1140 Brussel (FSMA 016860 A,BCE n° 0403.429.730, RPM : Bruxelles), onder 
voorwaarde van de aanvaarding van het dossier. De inbegrepen prestaties zijn de volgende: huur van het voertuig, legale garantie 
en fabrieksgarantie, onderhoud (onderhoud, werkuren en mechanische reparaties), zomerbanden, bijstand, verzekering BA en 
juridische bescherming, verzekering eigen risico en bestuurder, belasting op de inschrijving van het voertuig en de jaarlijkse 
verkeersbelasting, matrix grid. Gelieve uw FIAT concessiehouder te contacteren voor meer informatie. 
 
(1) tot (7) Aanbieding voorbehouden aan particuliere klanten tot 30 april. Aanbieding geldig in het deelnemende netwerk. U vindt de 
algemene voorwaarden en het deelnemende netwerk terug op www.fiat.be V.U.: Alessio Castelli. Adverteerder: FCA Belgium n.v., 
Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. KBO: 0400.354.731. RPR Brussel. IBAN FCAB: BE86 4829 0250 6150. Milieuinformatie: 
K.B. 19/03/2004: www.fiat.be. Foto ter illustratie en niet contractueel.  
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