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Fiat 124 Spider nyt tilattavissa Fiatin jälleenmyyjiltä 

 

 Kaksi varustetasoa: 124 Spider Pop sekä 124 Spider Lounge  

 Voimanlähteenä tehokas 140 hevosvoimainen ja 1.4 -litrainen Turbo MultiAir 

moottori kuusinopeuksisella manuaalivaihteistolla  

 Hinnat alkaen 34 994,18 € 

 

Fiat 124 Spider on tilattavissa Fiat-jälleenmyyjiltä 23.5 alkaen. Fiat 124 Spiderin nimi 

periytyy 50 vuotta sitten, vuonna 1966 Torinossa ensiesittelynsä saaneelta todelliselta 

Fiat-malliston klassikolta. Spider –mallisto koostuu kahdesta versiosta 124 Spider Pop 

sekä Lounge, joiden hinnat alkavat 34 994 eurosta. 

 

124 Spider -mallilla Fiat tekee vahvan paluun keskikokoisten avoautojen segmenttiin. 

Historiansa aikana Fiatilla on ollut vahva asema avoautomarkkinoilla. Fiatin avoautoja 

pidetäänkin yleisesti italialaisen muotoilun autenttisina ja hienoimpina esimerkkeinä. 

 

Ikoninen tyyli  

Fiat 124 Spider on suunniteltu jännittäväksi ja erottuvaksi roadsteriksi. Fiatin 

muotoiluyksikön, Centro Stile Fiatin suunnittelijat ovat onnistuneet luomaan kokonaan 

uuden auton, jonka klassinen kauneus muistuttaa edeltäjäänsä olematta kuitenkaan 

minkäänlainen kopio. Rohkea keula, jossa konepellin molemmille puolille sijoitetut 

pienet kupolit uhkuvat suorituskykyä. Kyljet on muotoiltu urheiluautomaisiksi ja ne 

korostavat auton pitkittäin sijoitettua moottoria ja takavetoa sekä hieman 

sisäänvedettyä matkustamoa.  

 

 

 

 

http://www.fiat.fi/
http://www.fiatpresse.fi/


 

 

 

 

 

Suorituskyky ja ajamisen miellyttävyys  

Uusi Fiat 124 Spider on kehitetty kuljettajan ajokokemuksen ehdoilla. Auton sydän on 

1.4 -litrainen Turbo MultiAir bensiinimoottori, jonka teho on 140 hevosvoimaa. MultiAir 

-teknologian ja turboahtimen yhdistelmä takaa tasaisen ja korkean väännön kaikilla 

kierrosalueilla, suurimman väännön ollessa 240 Nm. Vaihteistoksi on valittu 

kuusinopeuksinen manuaali, joka yhdistettynä takavetoisuuteen tekee autosta 

urheiluautomaisen ajettavan. Kaikesta huolimatta auton käyttökustannukset ovat 

erittäin alhaiset.  

 

Vapaus valinta 

Kaksi valittavissa olevaa mallivaihtoehtoa ovat: 124 Spider Pop sekä Lounge.  Pop 

varusteisen 124 Spiderin ominaisuuksiin kuuluvat neljä turvatyynyä, manuaalinen 

ilmastointi, radio AUX- ja USB-portilla, sekä neljällä kaiuttimella, nahkaverhoiltu 

ohjauspyörä audion kaukosäädöllä, vakionopeuden säädin, 16-tuumaiset 

kevytmetallivanteet, käynnistysnappi ja Keyless Go -avaimeton käynnistys.  Lounge -

mallissa on lisäksi monia varusteita kuten 17-tuumaiset kevytmetallivanteet, 

nahkapenkit, aktiiviset LED ajovalot kaarretoiminnolla, sumuvalot, hopeanvärinen 

turvakaari ja tuulilasin karmi, kromatut pakoputken ulostulot, sumuvalot, sekä 

automaattinen ilmastointi.  

       

Fiat Suomessa 

Fiat henkilöautojen Suomen maahantuontiyhtiö on FCA Finland Oy. FCA Finland Oy 

toimii maahantuojana Fiat, Alfa Romeo ja Jeep –autoille sekä Fiat Professional –

pakettiautoille. 

 

 

Lisätietoja: 

Tuote- ja viestintäpäällikkö Tomi Kari, puh. 040 768 7060, tomi.kari@fcagroup.com 

www.fiat.fi 

Lehdistökuvia: http://www.fiatpress.com/gallery/detail/1537 

http://www.fiat.fi/
http://www.fiatpress.com/gallery/detail/1537

