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EQUIPAMENTOS MOBI WAY 

 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

.Abertura interna da tampa do combustível e porta-malas 

.Air bag duplo + freios ABS com EBD 

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

.Ar-condicionado + Para-brisas degradê 

.Banco traseiro bi-partido e rebatível com 2 posições para o encosto 

.Barras longitudinais no teto e moldura nas caixas de roda 

.Barras de proteção nas portas 

.Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas porta dianteiras 

.Brake light 

.Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas 

.Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura 

.Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos 

.Cargo Box (compartimento removível no porta-malas com tampa e separador de objetos adaptável) 

.Computador de Bordo  (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia) 

.Console central com porta objetos/copos (2 dianteiros e 1 traseiro) 

.Desembaçador do vidro traseiro 

.Direção hidráulica 

.Drive by Wire 

.ESS (sinalização de frenagem de emergência) 

.Espelho no para-sol lado motorista e passageiro 

.Faróis com máscara negra 

.Fiat code 2ª geração 

.Follow me home 

.Grade dianteira com pintura preto ônix 

.Lane change 

.Limpador e lavador do vidro traseiro 

.Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro 

.Maçanetas e retrovisores externos na cor do veículo 

.Painel (moldura) e maçanetas com acabamento exclusivo na cor marrom 

.Para-choques exclusivos Way 

.Pré-disposição para rádio 

.Quadro de instrumentos com conta giros, iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (indicador 

de trocas de marcha, hodômetro parcial e total, relógio digital, indicação do nível de combustível e 

temperatura do motor) 
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.Retrovisores externos com comando interno 

.Revestimento completo do porta malas 

.Revestimento externo na coluna B 

.Revestimento interno das soleiras nas portas dianteiras 

.Rodas 14” com calota integrais exclusivas Way com pneus “superverde” de baixa resistência a rolagem 

.Suspensão elevada 

.Tampa traseira do porta malas em vidro estrutural de alta resistência na cor preta 

.Travas elétricas nas portas 

.Tomada 12V 

.Válvula antirefluxo de combustível 

.Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento  

.Volante com regulagem de altura  

.Welcome moving 

 

ITEM OPCIONAL  

.Kit Tech: Rádio Connect integrado ao painel com RDS, entrada USB/Aux, viva voz Bluetooth e função 

Audio Streaming – inclui volante multifuncional com acabamento em preto e alarme anti-futo. 

 

CORES SÓLIDAS  

- Branco Banchisa  

- Vermelho Alpine  

- Preto Vulcano  

     

CORES METÁLICAS  

- Azul Netuno 

- Cinza Scandium  

- Cinza Tellurium 

- Prata Bari 

- Verde Amazon 

- Vermelho Oppulence 

 

CORES PEROLIZADAS  

- Branco Alaska 

- Roxo Mirtilo  

- Verde Amalfi 

  

     

 

 


