
ITENS DE SÉRIE BRAVO T-JET 1.4 2016 

 

 Alarme antifurto 

 Alertas de l imite de velocidade e manutenção programada  

 Alças de segurança com amortecimento 

 Ambiente interno preto 

 Apoia-braço central no banco do motorista com vão refrigerado  

 Apoia-pé para o motorista 

 Apoios de cabeça traseiros (3) rebaixados e com regulagem de altura  

 Ar-condicionado automático Dualtemp com saida de ar para o banco traseiro  

 Banco traseiro bipartido com apoia-braço central e porta-copos 

 Bancos dianteiros com regulagem de altura  

 Bancos dianteiros com regulagem mil imétr ica do encosto 

 Barras com acabamento cromo escuro no parachoque dianteiro e na entrada de ar  

 Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras  

 Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros  

 Brake l ight 

 Chave canivete com telecomando para abertura das portas , vidros e porta-malas 

 Check luzes e portas 

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

 Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos  

 Comando elétrico de abertura da tampa do tanque de combustível  

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

velocidade média e tempo de percurso)  

 Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de 

percurso B) 

 Console central com porta-objetos e porta-copos 

 Câmbio Manual de 6 marchas 

 Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)  

 ESP (Controle Eletrônico de Estabil idade)  

 ESS (Sinalização de frenagem de emergência)  

 Espelho no para-sol lados motorista e passageiro com iluminação 

 FPS –  Sistema de prevenção de incêndio (destravamento das portas e corte do fluxo de 

combustível) 

 Faixas laterais e soleiras personalizadas  

 Faróis com acabamento esportivo  

 Faróis de Neblina com sistema Cornering  

 Fiat Code 2ª geração 

 Follow me home 

 Freio a disco nas 4 rodas 
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 Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)  

 Ganchos de fixação de carga no porta -malas 

 HSD (High Safety Drive) -  Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD  

 Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxil ia nas arranc adas do 

veículo em subida) 

 I luminação do porta-malas 

 I luminação nas maçanetas e no console central com efeito "Night Design"  

 Kit parafusos antifurto das rodas (um por roda)  

 Logo Push ( Sistema de abertura elétrica do porta -malas ) 

 Luzes de leitura dianteira e traseira com dimmer (redução/aumento gradual de 

intensidade) 

 Maçanetas externas e Minissaias laterais na cor do veículo  

 Maçanetas internas com acabamento preto bri lhante e friso cromado  

 Motor 1.4 Turbo T-JET OVERBOOSTER 

 My Car Fiat (personaliza várias funções do carro)  

 OVERBOOSTER com botão no painel  

 Piloto automático 

 Pinças de freio dianteiras e traseiras pintadas em vermelho  

 Pomo da alavanca de câmbio e coifa do freio de mão com acabamento em couro  

 Ponteira de escapamento esportiva com saída dupla cromada 

 Porta-Luvas com iluminação e amortecimento 

 Protetor de cárter  

 Quadro de instrumentos com display Dot Matrix (gráfico da turbina, relógio digital, 

calendário e indicador de temperatura externa) e grafia esportiva  

 Recobrimento esportivo dos pedais e apoia -pé 

 Retrovisores externos e spoiler na tampa traseira na cor do veículo  

 Retrovisores externos elétricos  

 Rodas de l iga leve 7.0 x 17 esportivas com acabamento diamantado + Pneus 215/45 R17  

 Safe Lock (Sistema de segurança que inibe a abertura das maçanetas do veículo)  

 Sensor de estacionamento traseiro  

 Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico NANO-FLORENCE 

 Spoiler na tampa traseira na cor do veículo  

 Suspensão com acerto esportivo  

 Tapetes em carpete com escrita Bravo e bordado T-Jet 

 Teto solar elétrico Skydome 

 Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h  

 Uconnect Touch 5"  
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 Vidro traseiro com desembaçador temporizado e l impador com acionamento automático à 

ré 

 Vidros elétricos dianteiros e traseiros com one  touch e antiesmagamento 

 Vidros verdes Plus com para-brisas degradê 

 Volante com regulagem de altura e profundidade  

 Volante em couro multi funcional - 8 botões 

 


