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PARA MARINHEIROS DO ASFALTO.
O NOVO 500X “YACHT CLUB CAPRI”.

Com o novo 500X “Yacht Club Capri”, a melhor vista do mar é a partir da estrada. Entre nesta nova
série especial e navegue estrada fora.



ICE AS VELAS. EXPLORE NOVAS ROTAS.
O NOVO 500X “DOLCEVITA LAUNCH EDITION”.

Defina o seu novo nível de liberdade: basta abrir a capota e desfrutar do seu novo estilo de vida.Não importa se é um dia 
atarefado, ou um fim de semana ensolarado, o novo 500X “Dolcevita Launch Edition” levá-lo-á a todo o lado de uma forma 
exclusiva e versátil.



SE O HORIZONTE  
É O LIMITE, ENTÃO 

VÁ MAIS LONGE.
Com os novos 500X “Yacht Club Capri” e 500X 

“Dolcevita Launch Edition”, a excelência estabelece
um novo padrão. Desportivos, sofisticados e ainda mais 

exclusivos, graças à nova capota em lona, a primeira  
do seu género no segmento. Um tributo à alma náutica  

que o fará sentir uma nova brisa.

Disponível apenas no 500X “Yacht Club Capri”.

Disponível apenas no 500X “Dolcevita Launch Edition”.



SOB O CONVÉS,  
ACIMA DAS EXPECTATIVAS.

Os interiores são sinónimo de exclusividade.  
Estofos brancos suaves ao tato, com logo 500 e guarnições azuis,  
inspirados em materiais náuticos realçam o estilo da viatura.  
Agora está na altura de zarpar em direção a uma nova aventura.



EXTERIORES:

A CADA CAPITÃO,  
O SEU IATE ESPECIAL.

Capota em lona azul
Jantes em liga de 18” com  

detalhes azuis
Acabamentos cromados acetinados

Friso lateral 
Emblemas específicos Yacht Club Capri*
Faróis dianteiros e faróis de nevoeiro 

com LED

Interiores inspirados em  
materiais náuticos

Proteção de soleiras em  
alumínio

Vidros traseiros escurecidos

DISPONÍVEL COMO OPCIONAL:
Tabliê e comando da caixa de 

velocidades em mogno**

INTERIORES:

É fácil sentir-se especial com os novos 500X “Yacht Club Capri”  
e 500X “Dolcevita Launch Edition”, graças a conteúdos exclusivos.

1.0 Firefly T3 120 cv MT
1.3 Firefly T4 150 cv DCT

1.3 Multijet 95 cv MT

MOTORES:CONFORTO E COMODIDADE:
Rádio tátil de 7” com navegação

Câmara de estacionamento traseira
Sensores de estacionamentos 

dianteiros e traseiros
AC Automático

* Apenas no 500X “Yacht Club Capri”
** Apenas com Transmissão Manual
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