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FIAT ARGO DRIVE 1.0 2018 

 

Equipamentos de série: 

 

.Aerofólio traseiro         

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

.Alertas de limite de velocidade e manutenção programada 

.Apoia-pé para o motorista 

.Ar condicionado 

.Banco do motorista com regulagem de altura 

.Banco traseiro rebatível 

.Brake light 

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

.Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)      

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

.Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade 
média e tempo de percurso) 
.Desembaçador do vidro traseiro temporizado 
.Direção elétrica progressiva 
.Encosto de cabeça traseiro central 
.Espelho no para-sol lados motorista e passageiro 
.ESS (Sinalização de frenagem de emergência)      
.Follow me home 
.Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix) 
.HCSS (Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina)    
.Iluminação do porta-malas 
.Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)   
.Limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência 
.Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, 2 tweeters e antena. 
.Quadro de instrumentos de  3,5” com relógio digital, calendário e indicador de temperatura externa 
multifuncional em TFT, personalizável  
.Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor) 
.Tomada 12V 
.Travas elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz interna com 
temporizador e tampa do combustível)  
.Vidros elétricos dianteiros com one touch e antiesmagamento 
.Volante com regulagem de altura 
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Equipamentos opcionais: 
 
. Kit Parking: Câmera de ré, Sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico. 
. Kit Convenience: Retrovisores externos elétricos com Tilt Down (rebatimento automático retrovisor 
direito ao acionar a ré) e luzes indicadoras de direção, Vidros elétricos traseiros com one touch e 
antiesmagamento. 
.Rádio Connect AUX/USB/MP3/AM/FM, áudio streaming, viva voz Bluetooth – inclui volante com 
comandos do rádio e telefone. 
.Kit Multimedia: Central multimídia Uconnect  7” touchscreen com Android Auto e Apple Car play, 
Bluetooth, entrada USB e sistema de reconhecimento de voz, Volante com comandos do rádio e 
telefone, 2ª porta USB para passageiros traseiros. 
.Pintura metálica 

  


