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Fiat Automóveis ®

Configurações do carro montado

Cor

Preto Vesúvio - R$ 1.110,00

Revestimento: Tecido Katz

Opcionais

Câmbio Dualogic Automático Plus + Seletor DNA (Dinâmico, Normal, Autonomia) - R$ 2.396,00

Piloto automático - R$ 179,00
Kit Full 1 (Sensor de chuva, Retrovisor interno eletrocrômico, Sensor crepuscular, Ar-condicionado

automático digital) - R$ 1.695,00

Kit Stile 1 (Teto solar elétrico Skydome, Blue&Me" (Sistema baseado no Windows Mobile®,

operado por comandos de voz, com porta USB e Viva-voz Bluetooth® - inclui volante em couro com

comandos do rádio e telefone - 8 botões + ECODRIVE)) - R$ 4.312,00

Kit Stile 2 (Banco traseiro bipartido com apoia-braço central, Bancos revestidos parcialmente em
couro) - R$ 2.156,00

Volante com alavancas de seleção das marchas tipo borboleta - R$ 391,00

Alarme antifurto - R$ 456,00

Side bags dianteiros + Window bags, incluindo apoios de cabeça dianteiros anti-whiplash (efeito anti-

chicote) - R$ 2.709,00

Itens de série

* Alertas de limite de velocidade e manutenção programada

* Alças de segurança dianteiras (incompatível com Skydome)

* Alças de segurança traseiras

* Apoia-braço central no banco do motorista (incompatível com side bag)

* Apoia-pé para o motorista

* Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura
* Ar-condicionado + Para-brisas degradê

* Banco do motorista com regulagem de altura

* Bancos dianteiros com regulagem milimétrica do encosto

* Bancos revestidos em tear esportivo

* Bolsa porta objetos em rede no console central

* Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras

* Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros

* Bolsas nas laterais do encosto dos bancos dianteiros (incompatíveis com side bag)

* Brake light

* Capa dos retrovisores na cor preto fosco
* Capô retrátil com dobradiças de segurança

* Chave canivete com telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas (abertura manual

pela porta do motorista)
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* Check luzes e portas
* Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura (cinza)

* Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos (cinza)

* Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível

* Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade

média e tempo de percurso)

* Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso

B)

* Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)

* Conta-giros

* Desembaçador do vidro traseiro temporizado

* Detalhes do interno em prata (aros laterais das saídas de ar, aro do quadro de instrumentos)
* Detalhes do interno em preto (maçanetas e frisos das portas, moldura da coifa de câmbio e alavanca

do freio de mão)

* Direção hidráulica

* Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
* ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
* Embreagem com acionamento hidráulico

* Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
* Faixas laterais BlackMotion

* Faróis com máscara negra
* Faróis de neblina

* Fiat Code 2ª geração
* Follow me home

* Frisos do teto na cor do veículo
* Grade dianteira superior na cor preto fosco

* HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD
* Hodômetro digital (total e parcial)
* Iluminação do porta-malas

* Iluminação interna com efeito night design
* Indicador de temperatura externa

* Kit parafusos antifurto das rodas (um por roda)
* Lanterna traseira com borda escurecida

* Lanternas traseiras com iluminação a led
* Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência

* Limpador traseiro com acionamento automático à ré
* Logo Push ( Sistema de abertura elétrica do porta-malas )

* Luzes de leitura dianteiras (com spot)
* Minissaias laterais na cor do veículo
* Motor E.torQ 1.8 16V Flex

* My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)
* Painel texturizado na cor preta

* Para-choques, maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo
* Ponteira de escapamento esportiva com saída dupla cromada

* Porta-luvas iluminado
* Porta-objetos móvel (copinho)

* Porta-óculos (incompatível com Skydome)
* Recobrimento esportivo dos pedais e apoia-pé

* Relógio digital
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* Retrovisores externos elétricos
* Revestimento externo da coluna central das portas na cor preto fosco

* Revestimentos internos na cor preta (teto, paineis de porta, colunas das portas)
* Rodas de liga leve 6.0 x 16" na cor grigio netuno e diamantada + Pneus 195/55 R16 (Baixa

resistência a rolagem)
* Rádio CD/MP3 integrado ao painel com entrada USB compatível com iPod

* Sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico
* Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico NANO-FLORENCE

* Spoiler bicolor na tampa traseira
* Tapetes em carpete com escrita Punto e bordado BlackMotion

* Tomada 12V
* Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
* Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento

* Vidros elétricos traseiros com one touch e antiesmagamento
* Vidros verdes Plus

* Volante com regulagem de altura e profundidade
* Volante em couro com comandos do rádio - 6 botões

* Válvula antirrefluxo de combustível.

Ficha Técnica

Motor
Número de cilindros: 04 em linha
Posição do motor: Transversal anterior

Nº de válvulas por cilindro: 4
Cilindrada total (cc): 1747

Potência máxima (cv): 130 (G) / 132 (E) a 5.250 rpm
Torque máximo (kgf.m): 18,4 (G) / 18,9 (E) a 4.500 rpm

Alimentação
Combustível: Gasolina / Etanol

Câmbio e embreagem

Número de marchas: 5 a frente e 1à ré

Tração: Dianteira com juntas homocinéticas
Embreagem (tipo): Monodisco à seco com comando hidráulico

Sistema de freios

De serviço: Hidráulico com comando a pedal (com ABS de série)

Traseiro: A tambor com sapatas autocentrantes e regulagem automática
Dianteiro: A disco ventilado, com pinça flutuante

Suspensão dianteira

Amortecedores dianteiros: Hidráulicos telescópicos de duplo efeito

Tipo de suspensão dianteira: Mc Pherson com rodas independentes braços oscilantes em aço
estampado ligados a uma travessa auxiliar com barra estabilizadora

Suspensão traseira

Amortecedores traseiros: Hidráulicos telescópicos de duplo efeito
Tipo de suspensão traseira: Com rodas semi independentes, travessa de torção de seção aberta

Direção

Diâmetro mínimo de curva: 10,9 m

Tipo de direção: Com pinhão e cremalheira com assistência hidráulica
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Rodas

Pneus: 195/55 R16

Aro: 6,0 x 16" de liga leve
Peso do veículo

Peso máximo rebocável (reboque sem freio): 400 kg

Em ordem de marcha (Std A): 1222
Dimensões externas

Capacidade do porta-malas (litros): 280

Tanque de combustível (litros): 60

Comprimento do veículo (mm): 4030
Largura do veículo (mm): 1687

Altura do veículo (mm) : 1497

Entre-Eixos (mm): 2510

Desempenho
0 a 100 km/h: 9,9 s (Gasolina) / 9,6 s (Etanol)

Velocidade máxima: 190,0 Km/h (Gasolina) / 193,0 Km/h (Etanol)

Importante

1. Preço na REDE FIAT, com frete.

2. Foto meramente ilustrativa
3. O monitor de vídeo e a impressão sobre o papel não reproduzem com total exatidão a cor do veículo

4. Os veículos FIAT estão em conformidade com o PROCONVE

5. A Fiat Automóveis reserva-se o direito de alterar especificações e a oferta de equipamentos de série e

opcionais sem aviso prévio


