
FIAT 500 ABARTH 

 

ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS 

 

 ASR (Controle de Tração) 

 Air Bag Duplo (motorista e passageiro com banco dianteiro monoposto) 

 Alertas de limite de velocidade e manutenção programada 

 Alças posteriores porta cabide 

 Antena 

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

 Ar-condicionado automático digital 

 BAS (Assistência Hidráulica aos Freios) 

 Banco do motorista com regulagem de altura 

 Banco traseiro bipartido 

 Bancos dianteiros com dispositivo Easy entry e memória lado motorista 

 Bancos exclusivos revestidos em couro com desenho esportivo 

 Barra de proteção nas portas 

 Bolsa porta-objetos nas portas 

 Brake light 

 Capô retrátil com dobradiças de segurança 

 Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas 

 Chave desmodrômica 

 Check luzes e portas 

 Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador 

 Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos 

 Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos 



 Comando elétrico de abertura do porta-malas 

 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 

 Conta-giros 

 Câmbio manual de 5 marchas 

 Detalhes dos difusores de ar, maçanetas internas, alavanca do câmbio com 

detalhes cromados 

 Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) 

 Dual drive - Direção elétrica com dois programas de condução - (Tecla Sport) 

 ESP (Controle Eletrônico de Estabilidade) 

 ESS (Sinalização de frenagem de emergência) 

 Embreagem com acionamento mecânico 

 Espelho no para-sol lados motorista e passageiro 

 FPS (Fire Prevention System) - Fuel cut off (Sistema integrado à centralina Air bag 

que corta a injeção de combustível no caso de colisão frontal ou lateral), Válvula 

antirrefluxo de combustível, Acabamento interno com materiais antipropagação de 

chamas 

 Faixas laterais de personalização exclusivas Abarth 

 Faróis com regulagem elétrica de altura 

 Faróis exclusivos com tecnologia de controle do facho de luz 

 Fiat Code 2ª geração 

 Fix & Go - Kit de reparação de pneus (substitui o estepe) 

 Follow me home 

 Freios ABS com EBD 

 Freios a disco nas 4 rodas 

 Friso do teto preto 



 Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) 

 Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do 

veículo em subida) 

 Hodômetro digital (total e parcial) 

 Indicador gradual de temperatura da água 

 Indicador gradual do nível de combustível 

 Knee bag (Air bag de joelho motorista) 

 Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência 

 Limpador traseiro com acionamento automático à ré 

 Luz de leitura dianteira 

 Luzes de posição laterais dianteiros e traseiros nas extremidades dos pára-choques 

 Maçanetas externas cromadas 

 Medidor de pressão do motor turbo 

 Moldura da tampa traseira cromada 

 Motor 1.4 16V Multiair Turbo 

 My Car Fiat (personaliza várias funções do carro) 

 Painel de instrumentos na cor preta com pintura parcial brilhante na cor do veículo 

 Painéis de porta revestidos parcialmente em couro 

 Pára-choques na cor do veículo 

 Pinças de freio dianteiras e traseiras pintadas em vermelho 

 Ponteira de escapamento esportiva com saída dupla cromada 

 Quadro de instrumentos digital com display em alta resolução 

 Repetidor lateral nos pára-lamas dianteiros 

 Retrovisores externos elétricos na cor das faixas laterais 

 Revestimento externo nas colunas A e B das portas preto fosco 

 Revestimento interno exclusivo com detalhes em vermelho 

 Rodas de liga leve exclusivas Abarth 6.5 x 16”  195/45 R16 



 Rádio CD/MP3 com RDS, Blue&Me, entrada USB e auxliar e função Audio 

Streaming 

 Side bags dianteiros + Window bags 

 Sistema Small3 29 bits (Sistema de gerenciamento elétrico e eletrônico) 

 Suspensão com acerto esportivo 

 TCS (Sistema de Controle de Tração) 

 TTC (Controle de Transferência de Torque) 

 Tapetes exclusivos Abarth 

 Tomada 12V 

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

 Vidro traseiro térmico temporizado 

 Vidros elétricos dianteiros com one-touch (descida) lado motorista e passageiro 

 Volante com regulagem de altura 

 Volante esportivo em couro com a base quadrada e logo Abarth 

 

OPCIONAIS 

 

 Teto Solar Elétrico 

 Sistema de Áudio Premium Beats 

 Pintura metálica 

 


