
 

 

 

 



       

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 worden hieronder vermeld:    

Over deze 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    KOSTENOVERZICHT SCUDO GELDIG VANAF 1 MAART 2022 Excl. BTW Inc. BTW 

•  Gevarendriehoek    Advieskosten rijklaar maken  €     720,00   €     871,20  

•  Twee reflecterende veiligheidsvestjes   Recyclingbijdrage e-Scudo   €        66,12   €       80,00  

•  Paar Purex-handschoenen   Leges aanvraag kenteken  €        40,80    

•  Verbandmiddelen (B-nor gecertificeerd)   Leges tenaamstelling kenteken  €        10,75    

•  Twee Evolution-Lifehammers inclusief montage     



 

BANDEN EN VELGEN   TECHNIEK & VEILIGHEID 

16-inch stalen; zilverkleurige velgen incl. zwarte naafdoppen   3-punts veiligheidsgordels incl. gordelspanners 

215/65 R16 C 106T banden   7,4 kW 1-fase lader met mode 2 laadkabel 6 meter, 8A, 1,8 kW 

   8 jaar of 160.000 km garantie op het accupakket 

EXTERIEUR   Frontairbag en zij–airbag bestuurders- en passagierszijde 

Beschermstrips op de flanken kunststof - zwart   Airconditioning 

Bovendeel voorbumper in carrosseriekleur   Antiblokkeersysteem (ABS) incl. remassistentiesysteem 

    Automatisch inschakelende verlichting 

INFOTAINMENT   Buitentemperatuurmeter 

12V aansluiting in dashboardkastje   Cruise Control en snelheidsbegrenzer 

3-spaaks stuurwiel; in hoogte en diepte verstelbaar   Dagrijverlichting Halogeen 

4 luidsprekers voor    Elektrische handrem 

Boordcomputer met grafisch infodisplay    Elektronisch Stabiliteits Programma (ESP) 

RD6 DAB-radio AM/FM met monochroom display, USB-aansluiting en Bluetooth    Geluidswerende voorruit 

Audiobediening op satelliet achter het stuurwiel   Geventileerde schijfremmen voor; massieve schijfremmen achter 

    Hill Climb Assist 

INTERIEUR   Korte dakantenne 

2 bekerhouders (bestuurders- en passagierszijde) op het dashboard   Regen- en lichtsensor  

Bank voorpassagiers met opbergruimte onder de zitting   Sleutel inklapbaar (en een standaard niet inklapbare reservesleutel) 

Bekleding stof: grijs met zwart   TPMS- bandendruk controlesysteem 

Binnenspiegel   Verwarming met ventilator, partikel- en geurfilter 

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en lendensteun   Waarschuwingssignaal veiligheidsgordel bestuurders- en passagierszijde 

Zonneklep bestuurders- en passagierszijde    

     

RAMEN EN DEUREN    

Achterklep met ruitenwisser en -sproeier     

Centrale deurvergrendeling middels afstandsbediening    

Elektrisch bedienbare ramen met one-touch functie voor    

Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels; handmatig inklapbaar    

Getint glas    

Schuifdeur rechts; handmatig bedienbaar    

    

     



Bestelcode 
Motortype/ 
versnellingsbak 

Vermogen 
kW (pk) 

CO2 uitstoot 
(gr/km) 

Netto catalogusprijs  
excl. BTW/BPM BTW BPM 

Fiscale waarde 
incl. BTW/BPM 

Consumentenadviesprijs 
incl. BTW/BPM en 

afleverkosten 

SCUDO                 

L2H1                 

507.NA1.0 Elektrisch 50-kWh  100 (136) 0 € 35.995  € 7.559  € 0  € 43.554  € 44.557  

507.NA2.0 Elektrisch 75-kWh  100 (136) 0 € 43.395  € 9.113  € 0  € 52.508  € 53.511  

L3H1               

507.PA1.0 Elektrisch 50-kWh  100 (136) 0 € 37.595  € 7.895  € 0  € 45.490  € 46.493 

507.PA2.0 Elektrisch 75-kWh  100 (136) 0 € 44.995  € 9.449  € 0  € 54.444  € 55.447 

                  

Klik voor meer informatie over onze laadpaal oplossingen in samenwerking met Engie :  https://www.engie-laadpalen.nl/stellantis/fiat/consument/ 

                  

Plan een proefrit • 

Vraag brochure aan • 

Vraag offerte aan • 

https://www.engie-laadpalen.nl/stellantis/fiat/consument/
https://www.fiatprofessional.com/nl/proefrit#modelCode=5060&modelVersion=panel-van
https://www.fiatprofessional.com/nl/proefrit#modelCode=5060&modelVersion=panel-van
https://www.fiatprofessional.com/nl/brochure#modelCode=5060&modelVersion=panel-van
https://www.fiatprofessional.com/nl/brochure#modelCode=5060&modelVersion=panel-van
https://www.fiatprofessional.com/nl/offerte#modelCode=5060&modelVersion=panel-van
https://www.fiatprofessional.com/nl/offerte#modelCode=5060&modelVersion=panel-van


excl. BTW en BPM   

incl. BTW en BPM bestelcode prijs (€) 

BESTUURDERSHULP & VEILIGHEID  
Traction+  (ASR+ en Hill Assist), inclusief 015 600,- 

- 17" stalen velgen met  215/60 R17 Class C  All Season (1M7)   726,- 

ZICHT & EXTERIEUR 
Pakket Look op L2, bestaande uit: 4TV 550,- 

- Bumpers, stootlijsten, deurgrepen en buitenspiegelkappen in carrosseriekleur gespoten 
- LED dagrijverlichting 
- Omlijsting grille in chroom 
Let op: verplicht met Mistlampen voor (097) en Elektrisch inklapbare buitenspiegels (GTS)  
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 zwart Perla Nera (metaallak) 

  

666,- 

Pakket Look op L3, bestaande uit: 6DZ 450,- 

Dezelfde uitrusting als op 4TV, maar het middelste deel van de achterbumper is in zwart uitgevoerd 
Let op: verplicht met Mistlampen voor (097) en Elektrisch inklapbare buitenspiegels (GTS)  
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 zwart Perla Nera (metaallak) 

  

545,- 

Mistlampen vóór 097 150,- 

    181,- 

Elektrisch inklapbare buitenspiegels GTS 130,- 

    157,- 

VELGEN EN BANDEN   

17" stalen velgen met wieldeksels 215/60R17 class C - All Season 1M7 155,- 

    188,- 

16" stalen velgen met wieldeksels 215/65R16 class A 1M5 125,- 

  151,- 

Reservewiel 980 0,- 

  0,- 

INTERIEUR   
Pakket Ergonomie met passagiersbank, bestaande uit: 450 S 

- Passagiersbank met opbergvak onder de zitting 
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel met armsteun en verstelbare lendensteun 

  
 

Zonder 2e en 3e zitrij CYX - 300,- 

  - 363,- 

Pack Ergonomie met passagiersstoel 6NV 150,- 

  181,- 



excl. BTW en BPM   

incl. BTW en BPM bestelcode prijs (€) 

KLIMAATBEHEERSING 
Handmatige airconditioning 025 S 

    

Aanvullende verwarming/airconditioning achter 503 1950,- 

-Niet mogelijk met Taxi-uitvoering  2360,- 

DEUREN & RAMEN   
Achterdeuren met ramen 519 250,- 

- Achterruitverwarming en ruitenwisser in beide ramen   303,- 

Extra getint glas vanaf 2e zitrij tot en met achterruit GAC 250,- 

- 30% lichtdoorlatend 
- Schuiframen 2e zitrij 
- Mogelijk met zijschuifdeur links 

  
303,- 

Linker zijschuifdeur (niet in combinatie met Taxi-uitvoering) 522 550,- 

  667,- 

AUDIO & TELEMATICA   
Connect Nav met 7" capacitief touchscreen en DAB+ radio (1) 2U4 400,- 

- 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 

 

484,- 

OMBOUW & DIVERSEN   
Mode 3 laadkabel 3-fase 22kW  (CCS-type 2) 07D 0,-  

    0,- 

Taxi ombouw via Snoeks Automotive  2180,- 

- Panoramadak dat voldoet aan de vluchtroute eisen  2638,- 

- Verplaatsing 2e zitrij   

- Handgrep voor de instap & enlife hammer   

(1) 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      • Weergave weerbericht op de ingestelde route            
     • Adres, prijsinformatie, en direct navigeren naar tankstations      • POI zoeken, bellen en navigeren naar gekozen POI            
     • Adres en direct navigeren naar parkeergarages met Realtime het aantal beschikbare parkeerplaatsen      • Spraakbesturing van navigatie, telefoon en audio            



excl. BTW en BPM   

incl. BTW en BPM bestelcode prijs (€) 

CARROSSERIEKLEUREN & BEKLEDING 
Standaard lakken  5DM 0,- 
Wit Banquise - 249  0,-  

Metallic lakken  550,- 

Zwart Perla Nera - 632 5DP 

666,- 

Artense Grijs - 113 5DN   

Platinum grijs - 691 6FW 

  

Speciale lakken    700,- 
- Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken   847,- 

Extra-speciale lakken      

- Prijs afhankelijk van de gekozen lak. Vraag uw dealer voor meer informatie over de beschikbare lakken    



  

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®  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   FIAT PROFESSIONAL EXTRA GARANTIE (MAXIMUM CARE) 
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. . 

  

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)  

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: 

  

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. 

• Reparatie of vervanging van het defecte onderdeel;      

• Arbeid die nodig is voor de vervanging of reparatie;    EASY CARE – VOORAF DUIDELIJKHEID OVER UW ONDERHOUDSKOSTE 
• 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. 

  

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 Professional-dealer u graag verder. 

      

HOUD UW FIAT PROFESSIONAL IN TOPCONDITIE MET MOPAR® VEHICLE PROTECTION   FIAT PRO PAS: APK PLUS HULP BIJ PECH ONDERWEG 
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!   

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 APK-keuring. Kijk voor de volledige voorwaarden en meer 
informatie op www.fiatprofessional.nl/fiatpropas of vraag uw Fiat Professionaldealer. 



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 


