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ODLIŠNÝ OD OSTATNÝCH.
VŽDY PODĽA SVOJICH VLASTNÝCH
ŠTANDARDOV.

Vždy s dobou a krok pred ostatnými. Abarth zameral svoju pozornosť na nový prístup, kedy výkon
dopĺňa nezameniteľným a veľmi osobitým štýlom, ktorý nikdy nezostane bez povšimnutia. Rad 595
prešiel modernizáciou, v mnohých ohľadoch ale zostáva rovnaký. Prináša novú interpretáciu a moderný
štýl, ktorý je výrazne odlišný, napriek tomu je ale na prvý pohľad zrejmé, že ide o Abarth. Nové exteriéry,
interiéry a detaily napĺňajú celý rad štýlom a osobitosťou.

NALADENÝ
NA VÁŠ ŠTÝL

VÝKON JE ŽIVOTNÝ ŠTÝL.

UVOĽNITE SVOJE POCITY ZA 6,7 SEKUNDY.
NALADENÝ
NA VÁŠ ŠTÝL

Rýdzi zážitok pre všetkých, ktorí túžia po maximálnom výkone a odozve, vďaka štvorvalcu 1.4 T-Jet
s výkonom 180 k. Športovú povahu vyjadruje aj výbava: pretekárske sedadlá Sabelt so škrupinou
z uhlíkového kompozitu s červeným prešívaním a červenými bezpečnostnými pásmi, palubná doska
čalúnená Alcantarou, karbónová hlavica radiacej páky, nová úvodná obrazovka, tlačidlo Scorpion
a nový titánový výfuk Akrapovič.

MOTOR 1.4 TURBO T-JET S VÝKONOM 180 K
• Štvorvalec T-Jet, 1368 cm3
• Výkon: 180 k (132 kW) pri 5500 ot./min
• Najvyšší krútiaci moment: 250 Nm pri 3000 ot./min (režim Sport)
• Zrýchlenie 0-100 km/h: 6,7 s
(6,9 s so sekvenčnou robotizovanou prevodovkou)
• Najvyššia rýchlosť: 225 km/h
• K dispozícii so sekvenčnou robotizovanou prevodovkou
a pádlami radenia
HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY
• Rádio s navigáciou, 7” dotykovou obrazovkou, rozhraním Bluetooth®,
6 reproduktormi, streamovaním audia, vstupmi USB/AUX a digitálnym
príjmom rádia DAB
• Zrkadlenie smartfónu
• Výfuk Akrapovič
• Predné a zadné tlmiče Koni s premenlivou charakteristikou FSD

Nová palubná doska v matne čiernom prevedení

Pretekárske sedadlá Sabelt® Racing s karbónovou škrupinou

• Pevné červené zadné brzdové strmene Brembo®
• Perforované a ventilované predné kotúčové brzdy 305 x 28 mm
• Perforované a ventilované zadné kotúčové brzdy 240 x 11 mm
• Biele 17” kolesá z ľahkej zliatiny Esseesse
s pneumatikami 205/40
• Biele bočné polepy + prvky na prednom/zadnom nárazníku
a biele kryty vonkajších zrkadiel
• Pretekárske sedadlá Sabelt® Racing s karbónovou škrupinou
• Športové pedále s oceľovou opierkou nohy a karbónová
hlavica radiacej páky
• Športový volant čalúnený v kombinácii kože a Alcantary
s označením priameho smeru a karbónovými detailmi
• Časť palubnej dosky kontrolných ukazovateľov čalúnená Alcantarou
• Palubná doska v matne čiernom prevedení
• Logo 595 Esseesse

Nová palubná doska čalúnená Alcantarou (voliteľné)

Karbónová hlavica radiacej páky

Titánový výfuk Akrapovič (voliteľné)

STVORENÝ, ABY ZANECHAL STOPU.

JEHO OKRUHOM JE MESTO.
595 Competizione. Výraznejší a odvážnejší: štvorvalec 1.4 T-Jet s výkonom 180 k, nové
17” kolesá z ľahkej zliatiny Monte Carlo, nový modrý odtieň karosérie Rally a nový Body Kit*. Nával
športového ducha je zjavný aj v interiéri, ktorému dominujú palubná doska čalúnená Alcantarou,
karbónová hlavica radiacej páky, nová úvodná obrazovka infotainmentu a tlačidlo Scorpion. Pre
všetkých, ktorí hľadajú novú úroveň výkonu a silné emócie, aké dokáže ponúknuť iba Abarth.
* K dispozícii len v modrom odtieni Rally a čiernom odtieni Scorpion.

NALADENÝ
NA VÁŠ ŠTÝL

MOTOR 1.4 TURBO T-JET S VÝKONOM 180 K
• Štvorvalec T-Jet, 1368 cm3
• Výkon: 180 k (132 kW) pri 5500 ot./min
• Najvyšší krútiaci moment: 250 Nm pri 3000 ot./min (režim Sport)
• Zrýchlenie 0-100 km/h: 6,7 s
(6,9 s so sekvenčnou robotizovanou prevodovkou)
• Najvyššia rýchlosť: 225 km/h
• K dispozícii so sekvenčnou robotizovanou prevodovkou a pádlami
radenia
HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY
• Rádio Uconnect™ so 7” dotykovou obrazovkou, Bluetooth®,
6 reproduktormi, streamovaním audia, vstupmi USB/AUX
a digitálnym príjmom rádia DAB
• Zrkadlenie smartfónu
• Výfukový systém Record Monza s aktívnym ventilom, dvoma
režimami a 4 koncovkami

Palubná doska (voliteľné), volant a časť palubnej dosky s čalúnením Alcantara®

Sedadlá Sabelt® GT so sivou škrupinou Tar Cold

• Predné a zadné tlmiče Koni s premenlivou charakteristikou FSD
• Pevné červené zadné brzdové strmene Brembo®
• Perforované a ventilované predné kotúčové brzdy 305 x 28 mm
• Perforované a ventilované zadné kotúčové brzdy 240 x 11 mm
• 17” kolesá z ľahkej zliatiny Monte Carlo s pneumatikami 205/40
• Látkové sedadlá Sabelt® GT so sivou úpravou Tar Cold
• Športové pedále s oceľovou opierkou nohy a hlinikovou hlavicou
radiacej páky
• Športový volant čalúnený v kombinácii kože a Alcantary
s označením priameho smeru a karbónovými detailmi
• Časť palubnej dosky kontrolných ukazovateľov čalúnená Alcantarou
• Logo 595 Competizione
• Elektricky ovládaná látková strecha (iba kabriolet)

Tlačidlo Scorpion

Body Kit (voliteľné, iba s modrým odtieňom Rally alebo čiernym odtieňom Scorpion) a nové 17” kolesá Monte Carlo

DOKONALÁ ROVNOVÁHA MEDZI ŠPORTOVOSŤOU A ŠTÝLOM.

POVAHA AKO CHARAKTERISTICKÝ ZNAK.
NALADENÝ
NA VÁŠ ŠTÝL

595 Turismo: výrazné potešenie z jazdy a športový štýl bez zábran. Interiéry zdôrazňujú silnú osobitosť
prostredníctvom kožených športových sedadiel v novom hnedom odtieni Helmet. Všetko bolo navrhnuté
tak, aby dodávalo osobitosť bez kompromisu k výkonu. Zásluhu majú na tom motor preplňovaný
turbodúchadlom Garrett s výkonom 165 k, zadné tlmiče Koni s premenlivou charakteristikou FSD,
nová úvodná obrazovka infotainmentu a tlačidlo Scorpion. Dokonalá rovnováha medzi športovosťou
a štýlom.

MOTOR 1.4 TURBO T-JET S VÝKONOM 165 K
• Štvorvalec T-Jet, 1368 cm3
• Výkon: 165 k (121 kW) pri 5500 ot./min
• Najvyšší krútiaci moment: 230 Nm pri 3000 ot./min (režim Sport)
• Zrýchlenie 0-100 km/h: 7,3 s
(7,4 s so sekvenčnou robotizovanou prevodovkou)
• Najvyššia rýchlosť: 218 km/h
• K dispozícii so sekvenčnou robotizovanou prevodovkou
a pádlami radenia
HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY
• Dvojitý výfuk Abarth z pochrómovanej ocele
• Paket Urban (senzor dažďa, stmievania + zadné parkovacie senzory)
• Systém Uconnect™ so 7” dotykovou obrazovkou a navigáciou,
rozhraním Bluetooth®, 6 reproduktormi, streamovaním audia,
vstupmi USB/AUX a digitálnym príjmom rádia DAB
• Zrkadlenie smartfónu

Kožený volant a kaplnka s kontrolnými ukazovateľmi

Nové kožené sedadlá s voliteľným hnedým odtieňom Helmet

• Zadné tlmiče Koni s premenlivou charakteristikou FSD
• Vysokovýkonný vzduchový filter BMC
• Turbodúchadlo Garrett
• Brzdový systém Abarth
• Perforované a ventilované predné kotúčové brzdy 284 x 22 mm
• Perforované a ventilované zadné kotúčové brzdy 240 x 11 mm
• Vysokovýkonné brzdové doštičky vpredu
• 17” kolesá z ľahkej zliatiny Granturismo s pneumatikami 205/40
• Kožené športové sedadlá Abarth
• Športové pedále s oceľovou opierkou nohy, prahové
lišty a hliniková hlavica radiacej páky
• Hmlové svetlá
• Zatmavené zadné okná
• Palubná doska v matne sivej úprave
• Kryty zrkadiel v leštenej chrómovanej úprave
• Prvky na prednom a zadnom nárazníku vo farbe karosérie
• Logo 595 Turismo
• Elektricky ovládaná látková strecha (iba kabriolet)

Systém Uconnect™ 7” NAV s dotykovou obrazovkou, navigáciou a funkciou zrkadlenie smartfónu

Čierna látková strecha (len kabriolet)

CITOVÁ ZÁLEŽITOSŤ.

VÁŠEŇ SA VYDÁVA NA CESTU.
NALADENÝ
NA VÁŠ ŠTÝL

Každá súčasť bola navrhnutá tak, aby vyvolávala silné emócie v duchu Škorpióna. Štvorvalec 1.4 T-Jet
s výkonom 145 k, zavesenie predných kolies s tlmičmi s premenlivou charakteristickou tlmenia a dvojitý
výfuk Abarth z pochrómovanej ocele. Rovnaký charakter je však zrejmý aj v interiéri, predovšetkým
vďaka koženému športovému volantu s ovládačmi, novej úvodnej obrazovke infotainmentu a tlačidlu
Scorpion.

MOTOR 1.4 TURBO T-JET S VÝKONOM 145 K
• Štvorvalec T-Jet, 1368 cm3
• Výkon: 145 k (107 kW) pri 5500 ot./min
• Najvyšší krútiaci moment: 206 Nm pri 3000 ot./min (režim Sport)
• Zrýchlenie 0-100 km/h: 7,8 s
• Najvyššia rýchlosť: 210 km/h
HLAVNÉ PRVKY ŠTANDARDNEJ VÝBAVY
• Dvojitý výfuk Abarth z pochrómovanej ocele
• Riadenie prenosu krútiaceho momentu TTC
• Zavesenie predných kolies s premenlivou
charakteristikou tlmenia FSD
• Brzdový systém Abarth
• Ventilované kotúčové brzdy vpredu 284 x 22 mm
• Ventilované kotúčové brzdy 240 x 11 mm vzadu
• 16” zliatinové disky kolies Abarth s pneumatikami 195/45

Palubná doska vo farbe karosérie

Látkové športové sedadlá Abarth s výškovým nastavením

• Látkové športové sedadlá Abarth s výškovým nastavením
• Oceľové športové pedále
• Prístrojový panel s farebným displejom a pokročilým
režimom Sport
• Manuálna klimatizácia
• Kožený športový volant s označením priameho smeru,
ovládačmi a leštenými chrómovanými detailmi
• Kožená kaplnka s kontrolnými ukazovateľmi
• Systém Uconnect™ so 7” dotykovou obrazovkou, rozhraním
Bluetooth®, 6 reproduktormi, streamovaním audia, vstupmi USB/
AUX a digitálnym príjmom rádia DAB
• Zrkadlenie smartfónu
• Palubná doska vo farbe karosérie
• Uzatvárateľná schránka na rukavice
• Matne čierne prvky na prednom a zadnom nárazníku
• Elektricky nastaviteľné vonkajšie zrkadlá vo farbe karosérie
• Predný nárazník s voštinovou mriežkou a reliéfnym nápisom Abarth

Systém Uconnect™ 7” s ovládaním na volante

Oceľové pedále

Pochrómovaný oceľový dvojitý výfuk

JEDINEČNÁ ZNAČKA VYTVORENÁ
PRE JEDINEČNÝCH VODIČOV.
Vášeň pre výkon, súťaživá povaha a pocit spolupatričnosti: to je to,
čo spája fanúšikov v komunite The Scorpionship.
Tento svet tvoria ľudia, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a inšpiruje ich
vášeň pre automobily a pretekanie.
Je to komunita nadšencov, ktorá drží víziu Abarthu pri živote a svojou
energiou posilňuje jeho legendu.

THESCORPIONSHIP
VIAC AKO 140 000 PRIAZNIVCOV,
TAKMER 90 OFICIÁLNYCH KLUBOV Z CELÉHO SVETA,
VIAC AKO 500 AKCIÍ ROČNE.

JEDNODUCHÉ

Sivá Pista

Sivá Campovolo

Biela Gara

FARBY A LÁTKOVÉ STRECHY

MATNÉ

Sivá Asfalto

Žltá Modena

Červená Abarth

Zelená Adrenaline

DVOJTÓNOVÉ

Modrá Rally

Čierna Scorpione /
Biela Gara

Sivá látka

METALICKÉ

Čierna Scorpione

Sivá Record

Modrá Podio

Čierna látka

1485
770

2300

590

Čierna koža
(štandard u 595 Turismo)

Hnedá koža Tobacco
(voliteľné u modelov 595, 595
Turismo a 595 Competizione)

1415

3660

Hnedá koža Helmet
(voliteľné u modelov 595, 595
Turismo a 595 Competizione)

1627

Pretekárske sedadlá Sabelt® Racing
s karbónovou škrupinou
(štandard u 595 essesse)

1893

ROZMERY – SEDADLÁ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

Čierna látka
(štandard u 595)

Látkové sedadlá Sabelt® GT
(štandard u 595
Competizione)

Čierne kožené sedadlá Sabelt® GT
(voliteľné u modelov 595 Turismo
a 595 Competizione)

SEDADLÁ SABELT® RACING

SEDADLÁ SABELT® GT

Navrhnuté tak, aby zabezpečovali bočnú oporu tela
aj pri pretekaní. Ideálne pre dokonalý kontakt
s vozidlom a športovú jazdu.

Zaisťujú držanie tela v priečnom smere a jedinečný komfort,
a to aj na dlhých cestách.

1408

Žlté bezpečnostné pásy vpredu
a vzadu

Červené bezpečnostné pásy
vpredu a vzadu

Kožené sedadlá Sabelt® GT
v odtieni Tobacco
(voliteľné u modelov 595
Turismo a 595 Competizione)

ZLIATINOVÉ KOLESÁ

BRZDOVÝ SYSTÉM ABARTH BREMBO®

16”

17”

ABARTH
Lakované
6.5J x 16”
s pneumatikami
195/45

GRANTURISMO
7J x 17”
s pneumatikami
205/40

TOURING
7J x 17”
s pneumatikami
205/40

TROFEO
Diamantová úprava
na antracitovom
základe
7J x 17” s
pneumatikami
205/40

SPORT
Diamantová
úprava
7J x 17”
s pneumatikami
205/40

CORSA
Diamantová
úprava 7J x 17”
s pneumatikami
205/40

FORMULA
Titánová
povrchová úprava
7J x 17” s
pneumatikami
205/40

FORMULA
Matne čierna
úprava
7J x 17” s
pneumatikami
205/40

ESSEESSE
Matne čierna
úprava
7J x 17” s
pneumatikami
205/40

MONTE CARLO
Diamantová
úprava
7J x 17”
s pneumatikami
205/40

ESSEESSE
Biele
7J x 17” s
pneumatikami
205/40

KOMPATIBILNÉ
SO SNEHOVÝMI
REŤAZMI
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ZLIATINOVÉ KOLESÁ

● štandard

16”
ABARTH

17”
GRANTURISMO

17”
TOURING

17”
TROFEO

○ voliteľné

Perforované a ventilované predné brzdové
kotúče 305 x 28 mm
Pevné štvorpiestikové hliníkové brzdové
strmene vpredu, k dispozícii v sivom, žltom,
červenom (štandard u modelu Competizione
a Essesse) a čiernom odtieni.

KOTÚČE A STRMENE
Brzdové kotúče 595

Nelakované
brzdové strmene
(štandard
u modelu 595)

17”
SPORT

Perforované brzdové kotúče 595 Turismo

– nie je možné

Červené

Sivé brzdové
strmene
(štandard u modelu
595 Turismo)

KRYTY NÁBOJOV KOLIES

17”
MONTECARLO

17”
CORSA

17”
FORMULA

17”
FORMULA

17”
ESSEESSE
MATNE ČIERNE

17”
ESSEESSE
BIELE

Červené

Sivé

Žlté

Červené

Čierne

Žlté

Žlté

Červené

Čierne

www.abarth.sk

Informácie a vyobrazenia v tejto publikácii sú založené na technickej špecifikácii v čase tlače. Táto publikácia bola koncipovaná tak, aby poskytovala všeobecné informácie o produkte. V rámci snahy
o neustále zlepšovanie špecifikácií si spoločnosť Abarth & C. S.p.A. vyhradzuje právo zmeny špecifikácií, technickej výbavy, voliteľných prvkov a farieb, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.
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