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EQUIPAMENTOS FIAT TORO FREEDOM 1.8 16V AT6 FLEX –  

SÉRIE ESPECIAL OPENNING EDITION 

 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

.Abertura elétrica bocal de abastecimento 

.Alertas de limite de velocidade e manutenção programada 

.Apoia-pé para o motorista 

.Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura 

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

. Apoia-braço central traseiro 

.Ar-condicionado dual zone 

.ASR (Controle de Tração) 

.Banco do motorista com regulagem de altura 

.Bolsa porta-objetos e porta-copo na lateral traseira 

.Bolsa porta-objetos nas portas 

. Brake Light 

.Câmbio Automático de 6 velocidades 

.Câmera de ré traseira 

.Capota marítima 

. Central Multimidia Uconnect Touch NAV 5” (comandos de voz, com porta USB, Viva-voz Bluetooth®, 

função GPS) e 6 alto falantes 

.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 

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

.Conta-giros 

.Direção elétrica 

.Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) 

.ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) 

.Estepe full size 

.Espelho no para-sol lado motorista e passageiro 

.Faróis de neblina 

.Follow me home 

.Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) 

.Ganchos para amarração de carga na caçamba 

.Hodômetro digital (total e parcial) 

.Hill Holder 
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.Kit ferramenta 

.Kit aerodinâmico  

.Kit parafusos antifurto das rodas (um por roda) 

.Lanterna traseira a LED 

.Lanterna traseira de neblina 

.Limpador e lavador do para-brisas com intermitência 

.Luz de leitura 

.Para-choque traseiro com soleira cromada 

.Piloto automático com controlador de velocidade. 

.Porta-escadas  

.Porta-óculos 

.Porta-luvas iluminado 

.Quadro de instrumentos 3,5" com relógio digital, calendário e indicador de temperatura externa 

multifuncional em TFT 

.Retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas 

.Retrovisores externos elétricos com tilt down, rebatimento e luz de conforto 

. Retrovisor interno eletrocrômico 

.Revestimento de caçamba 

.Rodas em liga leve 16''  

.Sensor de estacionamento traseiro 

. Sensor de chuva 

. Sensor crepuscular 

.Suspensão traseira multilink 

.Tampa traseira dupla com abertura elétrica 

.Tomada 12V 

.Travas elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna com 

temporizador e tampa do combustível) 

.Vidros climatizados verdes 

.Vidros elétricos dianteiros e traseiros com one touch e antiesmagamento lado motorista 

.Voice recogniton 

.Volante com regulagem de altura e profundidade 

.Volante EAS - Energy Absorbing System 

.Volante com comandos de áudio e fone 

.Volante em couro com alavanca de seleção das marchas tipo borboleta 

.Mais Personalização da versão: adesivos exclusivos, soleira metálica, tecido exclusivo, grade frontal 

com cromado + maçanetas e retrovisores externos pintados, porta-objetos passageiro, para-sol 

Iluminado; 2ª tomada 12V,  2ª entrada USB, Iluminação de caçamba e alarme. 
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ITENS OPCIONAIS 

 

. Teto solar elétrico 

. Bancos revestidos parcialmente em couro 

. Barras longitudinais no teto 

. Pintura metálica 

kit Safety - Side bags dianteiros; Window bags; Knee bag (Air bag de joelho motorista);TPMS (Sensor de 

pressão dos pneus); Bancos revestidos parcialmente em couro. 

 

CORES SÓLIDAS  

- Branco Ambiente  

- Vermelho Colorado  

- Preto Shadow  

     

CORES METÁLICAS  

- Prata Melfi  

- Vermelho Tribal  

- Marron Horizon  

- Preto Carbon  

- Verde Botanic  

     

 

 


