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UNO WAY 1.3 FLEX 4P 2017 

 

 

LISTA DE EQUIPAMENTOS 

 

Itens de série:  

 

.Airbag duplo (motorista e passageiro) + ABS com EBD 

.Alças de segurança traseiras retráteis 

.Alertas de limite de velocidade e manutenção programada 

.Apoia-pé para o motorista 

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

.Ar-condicionado + vidros climatizados verdes 

.Banco traseiro rebatível (Flip and Fold) com 2 posições para o encosto 

.Barra de proteção nas portas 

.Barras longitudinais no teto 

.Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras 

.Bolsa porta-revistas no encosto dos bancos dianteiros 

.Brake light e ESS (Sinalização de frenagem de emergência) 

.Chave canivete com telecomando (abertura e fechamento das portas e vidros elétricos)  

.Check luzes e portas 

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

.Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos 

.Comando interno de abertura do porta-malas e da tampa do tanque de combustível 

.Console central com porta-objetos e porta-copos 

.Console porta-objetos no teto 

.Direção Elétrica com função CITY 

.Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração) 

.Econômetro 

.Espelho no para-sol (motorista e passageiro) 

.Faróis com máscara negra 

.Faróis de neblina 

.Follow me home 

.Frisos laterais nas portas com a inscrição Way 

.HCSS (Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina) 

.Indicador digital (troca de marchas (Shift up/down), temperatura da água e nível de combustível) 

.Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa) 

.Lanternas traseiras com acabamento fumê  

.Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro (temporizado) 

.Luz de leitura dianteira nas portas lado motorista e passageiro e dimmer (redução/aumento gradual de 

intensidade) 

.My Car Fiat (personaliza várias funções do carro) 

.Palhetas com tecnologia Flat Blade 

.Porta-luvas iluminado 

.Porta-óculos 
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.Quadro de instrumentos iluminado com conta-giros, Welcome Moving e display LCD de alta resolução 

equipado com Computador de Bordo A e B(distância A e B, consumo médio A e B, consumo 

instantâneo, autonomia, velocidade média A e B e tempo de percurso A e B) comandado por teclas no 

volante 

.Rádio com RDS e entradas Aux. E USB para MP3/WMA 

.Relógio e hodômetro (total e parcial) digitais 

.Retrovisores externos na cor do veículo com luzes indicadoras de direção integradas 

.Revestimento porta-malas completo e ganchos de fixação de carga 

.Rodas de aço estampado 5.5 x 14" com calotas integrais Way + Pneus superverde de uso misto 175/70 

R14  

.Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor) 

.Tomada 12V 

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

.Válvula antirrefluxo de combustível.  

.Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento 

.Volante com regulagem de altura 

 

 

 

Itens opcionais: 

 

Kit Comfort  

Apoia braço central banco motorista; banco traseiro bipartido; banco do motorista com regulagem de 

altura; cinto de segurança traseiro central retrátil de 3 pontos; 3º apoio de cabeça do banco traseiro 

rebaixado; porta-objetos para celular.  

 

Kit Tech  

Rádio Connect integrado ao painel com RDS, entrada USB/AUX, viva-voz Bluetooth® e função Áudio 

Streaming - inclui volante com comandos do rádio e telefone; Hill Holder+ESC+ASR; retrovisores 

externos elétricos com luzes indicadoras de direção integradas e função Tilt Down (Rebatimento 

automático retrovisor direito ao acionar a ré); vidros elétricos traseiros com one touch e 

antiesmagamento; sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico; rodas de liga leve 5.5 x 

14” exclusivas Way.  

 

 

 


