
FIAT STRADA 2014 

Working 1.4 Flex CC  

Conteúdos de série:  

• ABS com EBD + Air Bag duplo  

• Alças de segurança lado do passageiro  

• Alertas de limite de velocidade e manutenção programada  

• Apoia pé  

• Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura  

• Bancos com assento anti-submarining  

• Bolsa porta-objetos nas portas  

• Chave desmodrômica  

• Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura  

• Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão  

• Comando da luz interna nas portas  

• Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, 

velocidade média e tempo de percurso)  

• Conta-giros  

• Console central com porta-objetos  

• Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) 

• Fiat Code  

• Follow me home  

• Ganchos para amarração de carga na caçamba  

• Grade protetora do vidro traseiro e porta-escadas  

• Hodômetro digital (total e parcial)  

• Indicador digital do nível de combustível  

• Indicador gradual de temperatura da água  

• Limpador e lavador de para-brisa com intermitência  



• Luz de leitura  

• My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)  

• Painéis de porta integrais em tecido  

• Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes  

• Previsão para som (fiação + cabo para antena)  

• Protetor de caçamba  

• Relógio digital  

• Retrovisores externos com comando interno  

• Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14  

• Tampa da caçamba removível e com chave  

• Tomada 12V  

• Vidros climatizados verdes  

• Volante EAS -Energy Absorbing System  

 

Working 1.4 Flex CE  

Todos os equipamentos da versão Working 1.4 CC + 

• Ganchos para amarração de carga na cabine e na caçamba  

• Barras longitudinais no teto  

 

Working 1.4 Flex CD  

Todos os equipamentos da versão Working 1.4 CE +  

• Abertura elétrica da tampa de combustível  

• Alças de segurança lados motorista e passageiro  

• Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura  

• Bancos dianteiros com dispositivo Easy entry e memória  

• Bolsa porta-objetos e porta-copo na lateral traseira  

• Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos  



• Janela traseira corrediça  

• Protetor de soleira nas portas Strada  

• Porta traseira lado passageiro 

• Travas elétricas 

• Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento 

 

Opcionais da versão Working 1.4 (Cabines Curta, Estendida e Dupla): 

• Ar-condicionado + Para-brisa degradê  

• Abertura elétrica tampa de combustível  (CC e CE) 

• Banco do motorista com regulagem de altura  

• Brake light 

• Capota marítima  

• Desembaçador com ar quente  

• Direção hidráulica  

• Faróis de neblina 

• Janela traseira corrediça (CC e CE) 

• Pintura metálica  

• Predisposição para rádio (2 alto-falantes e Antena) 

• Rádio USB MP3/WMA com RDS 

• Rodas de liga leve 14” (CD) 

• Travas elétricas  

• Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento 

• Volante com regulagem de altura 

• Fixação do estepe no interior para a Cabine Estendida  


