


500
CULT

O Fiat 500 Cult é um toque de alegria e leveza que refresca 

o espírito sempre que se conduz. Descubra ainda mais prazer 

com a nossa exclusiva cor Laranja Sicilia, que realça na 

perfeição a alma pop do seu 500. É claro que, além do laranja, 

há muitas outras cores, todas com a mesma atitude 500.

500 CULT C U L T

A DOÇURA 
DA LARANJA
SEM SENTIMENTO DE CULPA.
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É impossível resistir ao Fiat 500 Cult, perfeita mistura de iconicidade 

e estilo que torna as viagens diárias mais felizes, mais confortáveis 

e mais agradáveis. 

* as imagens incluem equipamento opcional.

C U L T

Equipamento

·  Estofos com novo tecido azul 

com monograma Fiat

· Tabliê da cor da carroçaria

· Rádio Uconnect™

· Ar Condicionado Manual

· Limitador de Velocidade

· Jantes de aço de 14”

· Luzes diurnas LED

· Painel de Instrumentos Analógico

Motores

· 1.0 70 cv MT Hybrid
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500
CONNECT

500 CONNECT C O N N E C T

Não é preciso muito para se apaixonar pelo

Fiat 500 Connect. Um mestre de estilo 

com tecnologia de vanguarda talhada à 

medida de uma vida moderna e conectada. 

Experimente a pintura bicolor que alia o elegante 

Prateado ao Preto Brilhante para realçar a 

simplicidade do estilo. Se não for, então basta tentar 

uma das nossas variadas combinações de cores.

SE FOR  
PRATEADO, 
É AMOR AO 
PRIMEIRO “LIKE”.
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C O N N E C T

No Fiat 500 Connect, está tudo abrangido. Se procura conectividade 

e elegância, deixe-se seduzir pela sua fascinante genialidade. 

as imagens incluem equipamento opcional.

Equipamento

· Uconnect™ 7” HD LIVE

· Compatível com Apple CarPlay e Android Auto™

· Estofos com novo tecido preto “flashy”

· Jantes de liga de 15”

· Faróis dianteiros de halogéneo estilizados

· Cruise Control

· Faróis de nevoeiro

· Bancos reguláveis em altura

· Novo tabliê Cinzento mate

Motores

· 1.0 70 cv MT Hybrid

Equipamento

Uconnect™ 7” HD LIVE

Compatível com Apple CarPlay e Android AuAuto™
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DOLCEVITA

O Fiat 500 Dolcevita acrescenta um intemporal toque 
de romantismo à sua vida. Elegante, único e pronto 
para tornar cada momento especial. Faça-se notar 
com a nova pintura bicolor Branco e Cinzento Lunar 
com friso decorativo. Embora todas as outras pinturas 
sejam igualmente encantadoras.

500 DOLCEVITA D O L C E V I T A

BRANCO
CLÁSSICO. 
ESTILO INTEMPORAL.

500

oque 

nar 
ras
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D O L C E V I T A

Excecional beleza, também no interior. A bordo do Fiat 500 

Dolcevita, pode viajar sempre no conforto da primeira classe.

Equipamento

· Teto em vidro fixo

· Pormenores cromados

· Emblema Dolcevita no guarda-lamas

· Banco traseiro fracionado 50/50

· Tabliê da cor da carroçaria

Motores

· 1.0 70 cv MT Hybrid

· 1.2 69 cv MT GPL
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500
SPORT

500 SPORT S P O R T

Com visual elegante e bem definido, o Fiat 500 Sport

conquista-o ao primeiro olhar, dando um toque de 

ousadia ao seu quotidiano. Maximize o estilo do seu 500 

com uma pintura Cinzento Mate, para definir ainda mais 

a sua alma desportiva e a icónica silhueta. 

Seja qual for a cor que escolher, será sempre desportiva.

CINZENTO 
MATE. 
VITORIOSO 
E GENIAL.

o, o Fiat 500 Sport

o um toque de 

e o estilo do seu 500 

ara definir ainda mais 

hueta. 

á sempre desportiva.
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S P O R T

Ter estilo não implica ser desconfortável. É por isso que cada 

detalhe do Fiat 500 Sport foi criado para ser, simultaneamente, 

irreverente e funcional.

Equipamento

· Ar Condicionado Automático

· Tabliê cor de titânio com logótipo vermelho

· Jantes de liga de 16”

· Estofos com novo tecido com padrão “setas” preto 

- Painel de instrumentos TFT de 7”

· Emblema Sport no guarda-lamas

· Tapetes

· Faróis de nevoeiro

· Bancos reguláveis em altura

Motores

· 1.0 70 cv MT Hybrid

Equipamento

16_17



SISTEMA UCONNECTTM I N F O E N T R E T E N I M E N T O

CARA BONITA.
MENTE INTELIGENTE.

UCONNECT™ 7” HD 

O sistema Uconnect™ 7” com DAB+ (Digital 

Audio Broadcasting) está equipado com ecrã 

tátil de 7” de alta resolução com função “smart 

gesture” para ter o controlo “na ponta dos 

dedos”. Como opção, o Uconnect™ 7’’ HD pode 

ser equipado com Uconnect™ 7” HD Nav, que 

inclui o sistema de navegação TomTom com 

mapas 3D. Esteja sempre conectado com o 

novo Uconnect™ Link: compatibilidade com 

Apple CarPlay e Android Auto™.

RÁDIO UCONNECT™ 5”  

Acrescenta um amplo ecrã de 5’’ com rádio 

digital DAB+ (Digital Audio Broadcasting), além 

de comandos no volante e função mãos livres 

Bluetooth®.

Para quem é apaixonado por música, está disponível o Sistema de Som de Alta-Fidelidade Beats 

com amplificador DSP de 8 canais, 6 altifalantes e um subwoofer, com potência total de 440 W.

· Amplificador digital DSP de 8 canais

· Dois tweeters nos pilares dianteiros

· Dois mid-woofers de 165 mm nas portas dianteiras

· Dois altifalantes full-range de 165 mm nos painéis laterais traseiros

· Um sub-woofer de 200 mm localizado no compartimento da bagageira

· Potência áudio total de 440 Watts

RÁDIO UCONNECT™

Esta é a porta de acesso ao mundo Uconnect™: 

um sistema de som simples mas completo, graças 

ao sintonizador de rádio digital DAB+ (Digital Audio 

Broadcasting), ao sintonizador RDS de FM, ao leitor 

multimédia com USB e aos comandos áudio no 

volante.

mapas 3D. Esteja sempre conectado com o

novo Uconnect™ Link: compatibilidade com 

Apple CarPlay e Android Auto™.
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O Fiat 500 não é só um exemplo de estilo, também é inteligente. Desfrute o 

Uconnect™ com ecrã tátil de 7” com “efeito tablet” e visor HD: incluindo 

uma vasta gama de funções, dispõe de sistema mãos livres, tecnologia Bluetooth®

e reconhecimento de voz. Disponível com compatibilidade com Apple CarPlay 

e Android Auto™, o sistema dispõe de intuitiva interface que lhe permitirá gerir, 

facilmente, mapas, música, contactos e muito mais. Tudo ao alcance da mão para 

total segurança enquanto conduz.



MOTOR HYBRID M O T O R E S

1.2 69 CV GPL

Características técnicas:

· Cilindrada: 1242 cm3

· Combustível: GPL/Gasolina

· Potência máxima CE: 51 kW (69 CV) a 5500 rpm

· Binário máximo: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 rpm

· Velocidade máxima (km/h) 160

· Aceleração (s): 0-100 km/h 12,9

NOVO MOTOR HYBRID

Características técnicas:

· N.° de cilindros: 3

· Cilindrada total: 999 cm3

·  Potência máxima CE: 

70 cv (51 kW ) a 6000 rpm

·  Binário máximo CE: 

92 Nm (9,38 kgm) a 3000 rpm

· Transmissão: manual

· N.° de velocidades: 6 + M.A.

· Velocidade Máxima: 167 km/h

· Aceleração (0-100): 13,8 s

· Emissões de CO
2
: 114-122 g/km

Redução de consumo e de emissões 

de CO
2
.

Fácil de utilizar, a bateria recarrega-se a si 

própria, graças às funções de E-Coasting 

e E-Braking.

Fluxos de energia

Observe o Ecrã TFT para descobrir como 

funciona o motor mild-hybrid quando a bateria 

está a alimentar o prazer de condução e 

quando está a recarregar.

Diagrama de viagem 

A função DIAGRAMA DE VIAGEM permite-

lhe ver quando o motor elétrico está a apoiar 

o motor a gasolina (Power) ou a carregar a 

bateria de iões de lítio (Charge).

Poupança de energia

A velocidades inferiores a 30 km/h, e 

em determinadas condições, o painel de 

instrumentos sugere que mude para Neutro, 

desligando, assim, o motor e, logo, poupando 

combustível e reduzindo as emissões.

GUIADO 
PELA NATUREZA.
A verdadeira beleza começa no interior, é por isso que o Fiat 500 

é equipado com um motor “mild-hybrid” que reduz as emissões, 

oferecendo consumo mais baixo e melhor experiência de condução. 

Esta tecnologia fornece suporte durante a aceleração para realçar 

o prazer de condução (E-ASSIST). Isto é possível graças à bateria 

de iões de lítio de 12V que é recarregada nas fases 

de desaceleração (E-COASTING) e travagem (E-BREAKING) 

sem necessidade de qualquer outro suporte.

Além disso, há ainda um motor GPL, uma solução alternativa 

igualmente vantajosa.

FUEL
CO2

20_21Mais divertido, graças à função E-Assist.



PERSONALIZAÇÕES

UM ESTILO ÚNICO,
PARA TODOS OS ESTILOS DE VIDA.

CORES DE CARROÇARIA

JANTES

ESTOFOS

Escolha o seu estilo favorito e deixe a sua marca 

aonde quer que vá. Com tantas opções de 

personalização, é fácil fazer-se notar.

Bicolor Prateado/Tejadilho Preto Bicolor Branco/Cinzento Lunare

PELE OPCIONALCORES DA CAPOTA – CABRIO

433 - Jantes em liga leve 
de 15” prateadas 

brilhantes
(Connect)

4AV - Jantes em liga leve 
de 15” prateadas 

brilhantes
(Dolcevita)

415 - Jantes em liga leve 
de 15” com acabamento 

escurecido 
(opc. Connect)

1LR – Jantes em liga leve 
de 16’’ prateadas 

brilhantes
(opc. Dolcevita)

7PN - Jantes em liga leve 
16” pintadas de preto 

com acabamento 
diamante

(opc. Dolcevita)

1M1 - Jantes em liga leve 
de 16” pintadas de branco 

com acabamento 
diamante 

(só com Pack Dolcevita)

9S4 - Jantes em liga leve 
de 16” pintadas 

de preto mate com 
acabamento diamante

(opc. Sport)

0R5 - 14” Jantes 
em tampão de 14”

(Cult)

111 Vermelho Passione 562 Laranja Sicilia 494 Branco Stella

708 Cinzento Mate

268 Branco Gelato

735 Cinzento Carrara 876 Preto Vesuvio 825 Azul Italia 695 Cinzento Pompei

687 Azul dipinto di blu 866 Bordeaux Opera 421 Verde Portofino Mate

Novo tecido 
azul com 

monograma Fiat
(Cult)

Capota de lona CINZENTAC t d l CINZENTA

Capota de lona VERMELHAC t d l VERMELHA

Capota de lona PRETAC t d l PRETA

Capota de lona BEGEC t d l BEGE

Novo tecido 
preto 

“flashy”
(Connect)

Tecido 
Matelassé Preto

com pormenores 
suaves ao tato

(Dolcevita)

Pele Frau Preta 
com aplicações 

de pele cor 
de marfim

(opc. Dolcevita)

Pele Frau 
cor de marfim 
com detalhes 

vermelhos
(opc. Dolcevita)

9S2 - Jantes em liga leve 
de 16” com 

acabamento diamante
(Sport)

Tecido Matelassé 
Branco areia

com pormenores 
suaves ao tato

(Dolcevita)

Novo tecido 
com padrão 
“setas” preto

(Sport)

PASTEL

METALIZADAS



O NOVO PACK D-FENCE

Os Filtros de Habitáculo 

Prime neutralizam alergénios 

e impedem a entrada de 

fungos e bactérias no veículo.

O Esterilizador UV-C 

irradia luz UV sobre as 

superfícies interiores do 

veículo, eliminando as 

bactérias presentes.

O Purifi cador de Ar é 

um dispositivo portátil que 

remove até 98% de bactérias 

aerotransportadas e gases 

tóxicos, além de fumo de cigarro 

e poeira.

TRANQUI-
LIDADE   
É O NOVO “MUST-HAVE”.
Sempre cuidando de si, o Fiat 500 
propõe-lhe o novo pack D-Fence. 
Disponível como opcional, este inovador 
conjunto de produtos permite higienizar 
o habitáculo e o ambiente oferecido aos 
passageiros.

PACKS  

PACK STYLE - OPT 20J
• Chrome bonnet line 

• Chrome Mirrors

• Side molding 

• Privacy glass

• Leather gear knob

PACK DOLCEVITA PLUS - OPT 1Q4
• Gelato White

• Dashboard in nautical wood

• Ivory Frau leather seats with red piping 

• Red/White/Red all around liner 

• Chrome Bonnet line 

• Chrome mirrors caps

• 16” white painted alloy wheels

CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

CONFORTO

PACK COMFORT - OPC. 20K 
• Ar condicionado automático 

• Banco Regulável em altura 

• Retrovisores com desembaciamento
A

PACK VISIBILITY - OPC. 20I
• Faróis de Xénon 

• Retrovisor interno eletrocromático A A

PACK D-FENCE - OPC. 3WY
• Filtros de Habitáculo Prime 

• Esterilizador UV-C 

• Purifi cador de Ar
A A A A

CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

ESTILO

PACK CULT - OPC. 20E
• Faróis de Halogéneo Estilizados  
• Jantes em liga leve de 15” 
• Rádio de 5” 

• Volante com 8 botões  
• 6 Altifalantes

PACK CULT PLUS - OPC. 20F
• Faróis de Halogéneo Estilizados 
• Jantes em liga leve de 15”
• Rádio NAV de 7” 

• Volante com 8 botões  
• 6 Altifalantes
• CarPlay/Android Auto™

PACK STYLE - OPC. 20J
• Friso cromado no capô 
• Retrovisores cromados
• Friso lateral  

• Vidros traseiros escurecidos
•  Comando da alavanca 

de velocidades em pele

PACK DOLCEVITA - 
OPC. 1Q4
• Branco Gelato
• Tabliê em madeira náutica
•  Estofos de pele Frau cor de marfi m 

com detalhes vermelhos 

•  Lista Vermelha/Branca/Vermelha 
a toda a volta da carroçaria 

• Friso cromado no Capô 

• Capas dos retrovisores cromadas

•  Jantes de liga de 16” pintadas 
de branco

CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

TECNOLOGIA

PACK TECH - OPC. 06P
• Sensor de estacionamento 

• Sensor de chuva

PACK TECH PLUS - OPC. 4LA
• Sensor de estacionamento 

• Sensor de chuva 

• Faróis de nevoeiro

PACK SKY - OPC. 20G
• Teto de abrir de vidro

• Proteção de soleira

PACK NAVI - OPC. 20H
• TFT de 7’’ 

• Rádio de 7’’ NAV DAB



EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL
CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

LINHA & ESTILO

Capas de retrovisores granuladas a 5 5 5

Capas de retrovisores pintadas NHJ D a a 5

Capas de retrovisores com aquecimento pintadas 041 D D D a

Tabliê Azul Techno Mate 6BL D 5 5 5

Vidros escuros 070 5 D D 1 P D

Estofos em tecido Preto Matelassè com ambiente cor de Marfi m 1KZ 5 5 D 5

Estofos em pele Branca "Dolcevita plus" 1ZP 5 5 D 5

Estofos em pele Preta 211 5 5 D 5

Punho da alavanca de velocidades em pele 4VU 5 5 P D

CONFORTO 
& SEGURANÇA

Ar condicionado manual 025 a a a 5

Ar condicionado automático 140 5 D D 1 P a

Tejadilho com vidro fi xo com cortina de sol 59E 5 5 a a

Tejadilho de abrir elétrico 400 5 D 1 P D 1 P D 1 P

Banco traseiro fracionado 50/50 com apoios de cabeça 195 D D a a

Sensor de estacionamento traseiro 508 D D 1 P D 1 P D 1 P

Kit fumadores 665 D D D D

Para-vento (no Cabrio) 925 D D D D

Faróis Bi-Xénon com dispositivo de lavagem retrátil 230 5 5 D 1 P D 1 P

Tapetes 396 D D D a

Faróis de nevoeiro 097 D a P a

Pneu sobresselente 803 D D D D

Parafusos de rodas antirroubo 5JM D D D D

ÁUDIO

Rádio Uconnect™ DAB+ com USB 6XF a 5 5 5

Rádio Uconnect™ com Ecrã Tátil de 5” com Bluetooth®, USB e DAB+ 7J0 P 5 5 5

Rádio Uconnect™ com Ecrã Tátil HD de 7” com Bluetooth®, USB e DAB+ 7Q9 5 a a a

Rádio Uconnect™ com Ecrã Tátil HD de 7” com Navegação 3D, Bluetooth®, USB, Aux-in e DAB+ 7QC P D 1 P D 1 P D 1 P

Uconnect LINK compatível com Apple CarPlay - Android Auto™ 8EW P a a a

Áudio HI-FI Beats 4YG 5 D D D

a de série          D opcional         - não disponível         P Pack                 

1.0 HYBRID 1.2 69 CV GPL

Berlina - Cabrio 5 Portas

MOTOR

N.º de cilindros, disposição 3 em linha 4 em linha, transversal

Diâmetro x curso (mm) 70 x 86,5 70,8 x 78,9

Cilindrada total (cm3) 999 1242

Norma de emissões Euro 6D Final Euro 6D Final

Taxa de compressão 12:01 11,1:1

Potência máxima CE: kW (cv) a rpm 51 (70) 6000 51 (69) 5500

Binário máximo: Nm (kgm) a rpm 92 (9,38) 3500 102 (10,4) 3000

Sistema de alimentação de combustível
Multiponto sequencial faseado

injeção eletrónica, sistema sem retorno
Multiponto sequencial faseado

injeção eletrónica, sistema sem retorno

Ignição comandada comandada

TRANSMISSÃO

Tração dianteira dianteira

Embraiagem hidráulica mecânica

Transmissão, número de velocidades 6 + M.A. 5 + M.A.

DIREÇÃO
Tipo

Diâmetro de viragem (m) 9,3 9,3

DIANTEIROS: Ø (MM)
Pinças “zero drag” para 257x22 disco Ø 257 mm disc Ø 257 mm

Traseiros: Ø (mm) Tambor Ø 180 mm Tambor Ø 180 mm

SUSPENSÃO

Dianteira

de rodas independentes, tipo MacPherson
com braços transversais inferiores fi xados 
a uma travessa auxiliar, barra antioscilação 

ligada aos amortecedores

de rodas independentes, tipo MacPherson
com braços transversais inferiores fi xados
a uma travessa auxiliar, barra antioscilação 

ligada aos amortecedores

Traseira
de rodas interligada por eixo de torção 

e barra antioscilação
de rodas interligada por eixo de torção

e barra antioscilação

JANTES

CULT 175/65 R 14 175/65 R 14

DOLCEVITA 185/55 R 15 185/55 R 15

CONNECT 185/55 R 15 nd

SPORT 195/45 R16 nd

DIMENSÕES

Comprimento (mm) 3571 3571

Largura (mm) com / sem retrovisores 1627 / 1893 1627 / 1893

Altura (mm) 1488 1488

Distância entre eixos (mm) 2300 2300

Eixo dianteiro (mm) 1413 1413

Eixo traseiro (mm) 1407 1407

Capacidade da bagageira VDA (dm3) 185 165

PESO Peso em vazio DIN (kg) 980 980

CAPACIDADES Capacidade do depósito de combustível (litros) 35 30,5 Gpl (35 gasolina)

BATERIA 12V Capacidade (Ah) 50 50

DESEMPENHO
Velocidade máxima (km/h) 167 160

Aceleração (s): 0-100 km/h 13,8 12,9

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL Consumo no ciclo combinado (l/100 km) 5,0 - 5,3 7,1 - 7,3

EMISSÕES WLTP Emissões de CO
2
 (g/km) (ciclo combinado) - mín. / máx. 114 - 122 115 - 119

NÍVEL DE EMISSÕES Nível de emissões Euro 6D fi nal Euro 6D fi nal

* O valor de consumo de combustível é definido com base em testes oficiais, em conformidade com as disposições dos Regulamentos da UE em vigor à data de homologação. Mais concretamente, os valores indicados são calculados com base no 
protocolo de teste WLTP. Os valores de consumo de eletricidade são indicados unicamente para fins de comparação de dados de veículos. Os valores de homologação de consumo podem não representar os valores de consumo de combustível efetivos, 
que dependem de diversos fatores, como, por exemplo, estilo de condução, itinerário, condições meteorológicas e da estrada e estado do veículo, tipo de utilização e equipamento. Os valores de consumo de combustível especificados neste documento 
referem-se às versões do veículo com os valores mais elevados e com os valores mais baixos. Estes valores podem variar em função do equipamento selecionado e/ou das dimensões dos pneus. Os valores de consumo de combustível indicados não 
são definitivos e podem sofrer alterações se o ciclo de produção for modificado. Em qualquer caso, os valores de consumo de combustível oficiais do veículo adquirido serão fornecidos com os documentos que o acompanham. 

PORMENORES TÉCNICOS



Os níveis de equipamento dos modelos e os opcionais podem variar consoante requisitos específicos legais ou de mercado. Os dados, descrições e ilustrações contidos neste catálogo têm fins ilustrativos e são válidos à data de publicação (05/2021). Alguns dos conteúdos descritos e/ou ilustrados 
neste catálogo são opcionais. Consulte a tabela de preços para informação detalhada. A FCA pode, em qualquer momento, introduzir modificações nos modelos descritos nesta publicação por motivos técnicos ou de ordem comercial. 
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PACOTES FINANCEIROS E SERVIÇOS DE SEGUROS

FLEET
& BUSINESS

FLEET & BUSINESS

A FCA FLEET & BUSINESS é a divisão que responde a todos os requisitos dos clientes empresariais, incluindo 
trabalhadores por conta própria e pequenas, médias e grandes empresas. Através das nossas parcerias, fornecemos 
aos nossos clientes empresariais produtos financeiros específicos para leasing, contratos de aluguer ou compra de 
veículos, e serviços pós-venda personalizados, como planos de manutenção programada e extensões de garantia.

https://www.fiat.it/leasing      
SOLUÇÕES MOPAR® FLEET & BUSINESS E SERVIÇOS PÓS-VENDA

DESCUBRA OS SERVIÇOS PÓS-VENDA DEDICADOS, CONCEBIDOS PARA O APOIAR A SI E AO SEU NEGÓCIO.
Os serviços Mopar® Fleet&Business oferecem-lhe soluções perfeitas que otimizam as suas atividades profissionais e lhe 
dão assistência privilegiada, reduzindo o tempo de imobilização dos seus veículos. O nosso conjunto de serviços fornece 
uma série de benefícios especiais para o ajudar em relação às necessidades do seu veículo, tornando a assistência fácil 
de gerir para todos os nossos clientes Fleet & Business, além de garantir que usufrui de uma experiência consistente, 
útil e livre de preocupações sempre que nos contactar.

CONTRATOS DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS PRÉ-PAGOS
Subscreva qualquer um dos programas personalizados oferecidos pelo plano Mopar Vehicle Protection para o ajudar a 
manter em excelentes condições o seu veículo de serviço.

PACOTES FINANCEIROS E SERVIÇOS DE SEGUROS
Os nossos clientes estipulam um contrato que determina taxas mais baixas e descontos pré-definidos: um único 
serviço de faturação mensal para toda a frota de veículos.

Cuide do seu veículo com um só clique! Aceda a my.fiat.com e descubra todo um mundo de serviços dedicados: 
manutenção segura, lembretes e promoções personalizadas.

WEB

my Fiat

APOIO AO CLIENTE CIAO FIAT

Pode contactar a Fiat ligando para o número gratuito dedicado 0080034280000*, disponível para a maior parte dos 
países europeus. Estamos ao seu dispor para fornecer serviços de Assistência em Viagem, 365 dias por ano, 24 
horas por dia. Ao contactar o serviço de Apoio ao Cliente Fiat, pode também solicitar informações sobre os nossos 
modelos, serviços, rede de concessionários e ainda agendar um test drive de um veículo à sua escolha. A Fiat está 
ao seu dispor para satisfazer qualquer necessidade ou pedido relacionado com a utilização do seu veículo ou com 
os nossos serviços de assistência.

* Verifique o custo da chamada junto da sua operadora telefónica quando ligar do estrangeiro ou de um telemóvel.

A Mopar® é a marca de pós-venda de modelos FCA em todo o mundo, representando serviços 
completos ao cliente, peças originais e acessórios genuínos para todos os proprietários e fãs.

Garanta o custo de futuras reparações e serviços com a extensão de garantia 
e os planos de manutenção Mopar® Vehicle Protection. A combinação certa de 
perícia, valor e conveniência.

A loja oficial para acessórios, peças e serviços para modelos FCA. 
https://moparstore.it/

A Leasys oferece serviços de mobilidade dirigidos a clientes privados, profissionais e empresas de todas as dimensões e 
administrações públicas: desde aluguer de curta e média duração e de longa duração para partilha de carro, passando por 
subscrição para gestão de frotas até venda online de viaturas usadas em fim de locação. A Leasys é uma operadora de 
mobilidade polivalente que oferece soluções flexíveis e digitais.  Os clientes que desejarem conduzir o Fiat 500X e desfrutar a 
experiência sem se preocuparem com a gestão da viatura, poderão alugar o 500X através do programa “pay-per-use” Leasys 
Miles. Com esta inovadora fórmula, a Leasys responde às exigências de quem utiliza o carro predominantemente em cidade 
e com baixa quilometragem anual. A solução Leasys Miles tem duração de 48 meses, não exige entrada e caracteriza-se por 
uma vantajosa prestação mensal, a que é acrescentada uma taxa variável calculada com base nos quilómetros efetivamente 
percorridos. Os primeiros 1000 km já estão incluídos na prestação. É ainda possível enriquecer o aluguer básico com serviços 
de assistência opcionais e coberturas de seguros para desfrutar a viatura e a sua utilização realmente sem preocupações.
Para informações mais detalhadas, consulte por favor www.leasys.com

O 500X é equipado com uma completa gama de Serviços Conectados, tanto dentro como fora do veículo, incluindo uma nova 
app para smartphone. Com a app FIAT, poderá gerir o 500X a partir de qualquer lugar e em qualquer altura. Descubra todas as 
funcionalidades, descarregue a App Móvel FIAT e aproveite!
Usando o portal My Uconnect.fiat, estará sempre atualizado sobre os seus Uconnect™ Services ativados e poderá adquirir e 
gerir pacotes e renovações opcionais.
Além disso, a Uconnect™ Box habilita uma série de serviços adicionais, incluindo serviços específicos para Frotas e Grandes 
Clientes, e oferece a oportunidade de aceder a benefícios com as novas apólices de seguro automóvel Pay-As-You-Drive e 
Pay-How-You-Drive.

FCA Bank é o banco digital dedicado a automobilistas especializado em financiamento automóvel. Quer seja um cliente privado, um trabalhador por conta própria ou um empresário em nome individual, o FCA BANK oferece-lhe os melhores e mais flexíveis 
instrumentos financeiros para facilitar a compra do Fiat 500X, permitindo-lhe começar a conduzi-lo rapidamente. Com o FCA Bank, pode combinar o seu financiamento com serviços de seguros de elevado valor acrescentado para satisfazer as suas 
exigências: incêndio e roubo, colisão e seguro contra todos os riscos, extensão de garantia e marcação de segurança do para-brisas ou do veículo. Para informações detalhadas, visite, por favor, www.fcabankgroup.com


