
Motor 1.5 16V SOHC i-VTEC FLEX

Potência - Gasolina/Etanol (cv @ rpm) 115/116 @ 6000

Torque - Gasolina/Etanol (kgf.m @ rpm) 14,8 @ 4800

Tração Dianteira

Transmissão manual de 5 velocidades o

Transmissão automática de 5 velocidades com Shift Hold Control Opcional

Rodas em liga leve exclusivas (pol) Aro 16'

Pneus 185/55 R16

Estepe de uso temporário T125/70 D15

Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) o

Suspensão dianteira McPherson

Suspensão traseira Barra de torção

Distância entre eixos (mm) 2500

Comprimento (mm) 3930

Altura (mm) 1570

Largura (mm) 1715

Massa em ordem de marcha - MT/AT (Kg) 1114/1147

Peso Bruto Total - MT/AT (Kg) 1500/1530

Capacidade do tanque de gasolina (l) 47

Volume do porta-malas (l) 384

Trava de segurança nas portas traseiras

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e limitador de força

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos para todos os ocupantes

Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD (Antilock Brake System/Electronic Brake Distribuiton)

Vidro motorista com função 1 toque (subida/descida) c/ anti-esmagamento

Vidros, travas e retrovisores elétricos

Airbag frontal para motorista e passageiro

Encosto de cabeça para todos os ocupantes

Iluminação interna individual e central

Limpador de pára-brisa com intermitente

Painel "Black-out" com detalhes cromados

Vidros verdes com filtro UV

Ar condicionado

Porta malas com revestimento impermeável

Porta-luvas duplo

Maçanetas internas na cor prata

Honda Fit Twist - 2013

Trava de segurança central dos vidros dos passageiros

Porta-revistas atrás do banco do passageiro

Sistema de áudio com seis alto-falantes - dois dianteiros, dois traseiros e dois tweeters

Rádio 2DIN AM/FM e CD Player MP3/WMA com tomada auxiliar P2 e conexão USB para MP3 Player/iPod

Revestimento dos bancos e laterais de porta em tecido exclusivo

Computador de bordo multifunções no painel

Chave com abertura/fechamento das portas e alarme antifurto

Coluna de direção ajustável em altura e profundidade

Moldura nos paralamas na cor preta 

Pára-brisa degradê

Pára-choques exclusivos na cor do veículo com detalhes na cor alumínio fosco

Rack logitudinal de teto em alumínio

Retrovisores elétricos na cor do veículo com luz indicadora de direção

Faróis dianteiros com máscara negra

Moldura lateral inferior na cor preta com protetores na cor alumínio fosco

Protetor lateral na cor preta

Grade frontal em cromo acetinado

Maçanetas externas na cor do veículo

Bancos traseiros reclináveis, bi-partidos (60/40) com sistema ULT

Cores disponíveis:  Branco Taffeta Sólido; Prata Global Metálico; Vermelho Rally Sólido; Preto Cristal Perolizado; Cinza Mocca Metálico; Azul Denim 
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Emblema "Fit Twist" na traseira

Acabamento do suporte da placa traseira na cor "black piano"
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Farol de neblina dianteiro

Lanternas traseiras com lentes translúcidas


