
Fiat Mobi Drive 1.0 - 2017   R$ 40.670 
 
Equipamentos de série 
 
- Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de 

altura 

- Ar-condicionado + Para-brisa degradê 

- Banco traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2  posições 

para o encosto 

- Barra de proteção nas portas 

- Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras  

- Brake light 

- Cargo Box (Compartimento removível no porta-malas com tampa e 

separador de objetos adaptável)  

- Chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das 

portas e vidros 

- Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)  

- 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 

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

de combustível 

- Computador de Bordo (distância, consumo médio,consumo 

instantâneo, autonomia) 

- Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 

traseiro) 

- Desembaçador do vidro traseiro 

- Direção Elétrica com função CITY 

- Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)  

- ESS (Sinalização de frenagem de emergência)  

- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro 

- Faróis com máscara negra 

- Fiat Code 2ª geração 

- Follow me home 

- Grade dianteira com pintura (preto ônix)  

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

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

ABS com EBD 

- Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas 

indicando trocas de faixa) 

- 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  

- Novo motor 1.0 Firefly 6V Flex 

- Painel (moldura) e maçanetas na cor preta 

- Pára-choques na cor do veículo 

- Porta-malas com tapete e acabamento em carpete nas laterais  

- Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes 

traseiros e Antena) 

- 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 

- Retrovisores externos com comando interno mecânico  

- Revestimento externo nas colunas B e C das portas  

- Revestimento interno das soleiras nas portas dianteiras  

- Revestimento interno em todas as colunas 

- Rodas de aço estampado 5.5 x 14”  com calotas integrais + Pneus 

"verde" com baixa resistência a rolagem 175/65 R14 

- Tampa traseira do porta malas em Vidro estrutural de alta 

resistência na cor preta 

- Tomada 12V 

- Vidros elétricos dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas 

elétricas nas 4 portas 

- Volante com regulagem de altura 

- Válvula antirrefluxo de combustível  

 

 

Opcionais 

 

Pintura metálica ou perolizada   R$ 1.287 

 

Kit Tech      R$ 4.578 

- Faróis de neblina 

- Alarme antifurto 

- Retrovisores externos elétricos com sistema Tilt Down + setas de direção 

integradas 

- Banco do motorista com regulagem de altura 

- Personalização interna [Tecido dos bancos Jacq. Bruma; Bancos dianteiros 

com moldura; Saidas do ar condicionado com moldura em preto ônix; Painel 

com moldura e maçanetas na cor cinza] 



- Alças de segurança traseiras e dianteira do lado do passageiro 

- Apoia-pé para o motorista 

- Bolsa porta-revista no encosto dos bancos dianteiros 

- Porta-óculos 

- Sensor de estacionamento traseiro com gráfico de aproximação 

- Rádio Connect (bluetooth;audio streaming;entrada USB e Aux.) 

-  Volante multifuncional com comandos de rádio/telefone 

- Rodas de liga leve 5.5 X 14" + Pneus "superverde" com baixa resistência a 

rolagem 175/65 R14 

- Console de teto com espelho auxiliar 

 

ou 

 

Kit Tech Live On      R$ 4.731 

- Faróis de neblina 

- Rodas de liga leve 5,5 X 14” + Pneus “superverde” com baixa resistência a 

rolagem 175/65 R14 

- Alarme antifurto 

- Retrovisores externos elétricos com sistema Tilt Down + setas integradas 

- Volante multifuncional com comandos de radio/telefone 

- Banco do motorista com regulagem de altura 

- Sensor de estacionamento traseiro com gráfico de aproximação 

- Personalização interna (Tecidos dos bancos Jacq Bruma) 

- Bancos dianteiros com moldura em preto ônix 

- Painel com moldura e maçanetas na cor cinza 

- Alças de segurança traseiras e dianteira do lado do passageiro 

- Apoia pé para o motorista 

- Bolsa porta-revista no encosto dos bancos dianteiros 

- Porta-óculos 

- Sistema Multimídia Live On de integração smartphone/Veículo via App/Apple 

e Android 

- Console no teto com espelho auxiliar 


