
O equipamento dos modelos e respetivos opcionais podem variar por exigências específicas de mercado ou legais. Os dados desta publicação são fornecidos a título indicativo. A Fiat poderá, em qualquer momento, introduzir modificações nos modelos descritos nesta publicação 

por razões de natureza técnica ou comercial. Fiat Marketing 04.2.2344.16 - S - 02/2015 - Impresso em Itália  - Tipo Stampa (TO) - Publicação impressa em papel sem cloro.

LIGA

Ciao Fiat Mobile é a aplicação original da 

Fiat dedicada a todos os automobilistas. 

Está contigo sempre e em qualquer 

lado para te oferecer os serviços e a 

assistência que desejares.  

Consulta www.ciaofi atmobile.com

A App que oferece 
informações, serviços e 

assistência

Cuida do teu Fiat com um clique! Regista-te em myFIAT, 

aguardamos-te com conselhos personalizados, instrumentos 

dedicados e promoções exclusivas.

cuida do teu Fiat em www.fiat.com/myfiat

CUIDADOS PARA O TEU CARRO

Número verde
para informações

Visita a  

LOJA ONLINE da Fiat: o merchandising original 
em store.fiat.com

COMPRA ATRAVÉS DA INTERNET

Um único número para que te sintas especial. 

Liga gratuitamente 00.800.342.800.00 a partir de toda a Europa* 

para solicitar: 

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM, serviço de reboque e intervenção em 

caso de avaria ou acidente (24 horas por dia, 7 dias por semana).  

INFORMAÇÕES, pormenores e assistência relativamente a 

modelos, serviços, rede de vendas e marcação de test drives.  

*Verifi ca junto da tua operadora telefónica se, a partir do estran-

geiro, a chamada é gratuita.

DESCARREGA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
A Mopar® Vehicle Protection oferece a única gama de serviços de assistência e manutenção aprovada pela Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.

Com uma oferta de serviços pensada para cuidar do teu veículo, garante que todas as operações de manutenção são efetuadas em concessionários e 

oficinas autorizadas da Fiat Chrysler Automobiles presentes na Europa por técnicos altamente qualificados e especializados, utilizando peças originais. 

A compra de um novo carro é uma experiência que deve ser vivida em plena liberdade. Com a Fiat Crédito é possível escolher a solução financeira que melhor se adapta às 

diferentes exigências, entre várias e interessantes soluções.

Crédito Standard: Esta forma clássica de financiamento destina-se principalmente ao uso particular. A viatura é registada em nome do Cliente. As durações vão desde 12 a 99 meses, com 

entradas desde 0%.

Easy Plan: uma solução financeira bastante racional e flexível, baseada no produto Crédito, com a segurança de um Valor Futuro Mínimo Garantido, que pelo seu efeito permite obter 

mensalidades acessíveis e não sujeitas a variações. No final do contrato usufrui de total liberdade para optar por uma das três hipóteses que colocamos ao seu dispor: • Aquisição do 

seu 500X (pagando ou refinanciando o valor final) • Trocar por uma nova viatura • Devolver o 500X.

Leasing: Especialmente adequado a Empresas, Empresários em Nome Individual e Profissionais Liberais, podendo também ser aplicável a Particulares. Permite flexibilidade ao nível de 

entrada, desde 0%, e também ao nível do valor residual. Durações dos 12 aos 96 meses.

A Fiat Crédito, para além de soluções de financiamento, também oferece uma ampla gama de serviços que o protegem contra imprevistos: 

Protecção ao Crédito: Colocamos à disposição uma gama de seguros que o protegem de situações adversas que possam surgir durante a duração do contrato e que permitem usufruir 

do 500X sem preocupações acrescidas.

Os Planos Protecção ao Crédito asseguram que haja menos uma coisa com que se preocupar. Os compromissos financeiros podem continuar a ser respeitados e a estabilidade 

financeira pode ser mantida quando é mais necessária. 

SERVIÇOS FINANCEIROS

www.500x.fi at500.com



A força da beleza: o 500X, o crossover que alia estilo e substância, 

pronto para conquistar todas as estradas com aquele fator extra 

que o torna único. As suas duas almas, urbana e cross, vão ao 

encontro dos gostos e das exigências de todos, oferecendo prazer 

de condução, tecnologia e segurança no topo do segmento.  
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O 500X consubstancia os valores que 
fi zeram do 500 um ícone conhecido em 
todo o mundo.  
No 500X o fascínio do Made in Italy 
completa-se com a solidez de um 
automóvel confortável, brilhante e 
sempre ligado ao mundo.
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WORLD CLASS QUALITY
A excelência nasce da excelência: o 500X é produzido na renovada fábrica SATA de Melfi  (Itália), um dos complexos fabris mais efi cientes 
do mundo e o primeiro em Itália a receber a certifi cação Silver Level do WCM (World Class Manufacturing), programa internacional de 
planeamento do ciclo de produção. A fábrica de Melfi , um modelo de organização inspirado nos princípios da manufatura ágil que reduz a 
cadeia produtiva, simplifi cando as operações de montagem, dá agora vida à nova joia da família 500. 
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Estes dois níveis de equipamento revelam a alma mais audaz 
e rica de conteúdos do 500X, representando a equação ideal 
para quem procura o aspeto forte e distintivo de um autêntico 
Crossover, mas não aceita compromissos quando a aventura 
chama.
O 500X Cross e Cross Plus estão disponíveis com tração 4x2 
aliada ao sistema Traction+, ou com tração 4x4.
Caracterizam-se por para-choques com look off-road com 
escudos de proteção, jantes de design exclusivo, pormenores 
exteriores com acabamento cromado acetinado e barras 
longitudinais no teto.

FASCÍNIO e 
AUDÁCIA

500X CROSS • CROSS PLUS
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É preciso talento para se fazer notar com elegância 
nas ruas da cidade. As versões de mood urbano 
usam a indumentária certa para o fazer, graças 
à caracterização estética dos para-choques que 
privilegia a cor da carroçaria e aos pormenores 
cromados que lhe sublinham o requinte.

CLASSE e 
PERSONALIDADE

500X POP STAR • LOUNGE

10 11



O 500X é o primeiro modelo a introduzir, 
no seu segmento, a caixa automática de 9 
velocidades, que permite, graças aos 20 
diferentes mapeamentos, otimizar 
o conforto e os consumos em relação 
a uma caixa automática tradicional. 
Um exclusivo no mundo dos 
crossovers compactos.

CAIXA DE VELOCIDADES
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A caixa automática de 9 velocidades está disponível para a 
motorização 2.0 MultiJet II 140 cv com tração 4x4: o valor do 
binário e o débito fl uido permitem performances brilhantes 
em total conforto, com a exclusividade e a segurança da 
tração integral.
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TREME

O 500X tem um comportamento de crossover de classe 
superior, proporcionando um equilíbrio invejável entre 
maneabilidade, estabilidade e prazer de condução, graças 
à suspensão traseira independente de tipo McPherson. 
Para além disso, graças à disponibilidade de três tipos de 
tração, 4x2, 4x2 com Traction+ e 4x4, oferece a escolha 
mais ampla do segmento.

TRAÇÃO
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4x4
Uma das particularidades da tração 4x4 do 500X é a 
adoção do sistema de desconexão do eixo traseiro, 
que permite reduzir as perdas de energia devidas ao 
acionamento do mesmo quando a modalidade integral 
não é necessária. A desconexão do eixo traseiro permite 
passar, de modo fl uido, da tração de duas rodas motrizes 
para a de quatro e assegura a gestão permanente do 
binário sem intervenção do condutor.

4x2 TRACTION+ 
O sistema Traction+, aliado às motorizações 4x2 nas versões 
Cross e Cross Plus, é um dispositivo de controlo eletrónico 
da tração que, atuando sobre o sistema de travagem, 
garante uma repartição ideal do binário pelos eixos 
dianteiros, permitindo que a viatura evolua facilmente em 
pisos de baixa aderência.

O Drive Mood Selector permite ao condutor selecionar, através 
do comando existente no túnel central, um dos três modos 
disponíveis que otimizam a dinâmica de condução, adaptando 
o comportamento do carro.
É de série nas versões Pop Star, Lounge, Cross e Cross Plus.

Auto

All-weather Sport

Auto

TractionSport

500X 
CROSS, CROSS PLUS

500X 
POP STAR, LOUNGE
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30,1°

22,3°

21,3°

A tração 4x4 do 500X não coloca limites ao desejo 
de aventura e combina excecionalmente bem com a 
caracterização Cross: graças à suspensão sobre-elevada em 
relação à versão 4x2, ao desenho dos para-choques, que 
melhora os ângulos de ataque e de saída, e aos escudos de 
proteção, também o todo-o-terreno pode ser enfrentando 
com agilidade.

Dados relativos à versão Cross/Cross Plus com tração 4x4
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CITING
Os motores da ampla gama do 500X oferecem emoções fortes: 
1.4 Turbo gasolina Multiair II 140 cv, e três opções a Diesel, 1.3 
MultiJet II 95 cv, 1.6 MultiJet II 120 cv com tração 4x2 e 2.0 MultiJet II 
140 cv com tração 4x4 e disponível em caixa manual ou automática 
de 9 velocidades. Todas as motorizações são de acordo com a norma 
Euro 6 e equipadas de série com Start&Stop: prestações brilhantes, 
mas com consumos e emissões de CO

2
 reduzidos.

MOTORES
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Cilindrada (cm3)

Potência máx. CE 
kW (cv) a rpm  

Binário máx. CE  
Nm (kgm) a rpm  

Transmissão

  

Tração

Aceleração  
0-100 km/h (s) 

Velocidade máxima  
(km/h) 

Alimentação  

Sistema Start&Stop 

Consumos ciclo urbano  
(litros/100 km) 

Consumos ciclo extraurbano  
(litros/100 km) 

Consumos ciclo combinado  
(litros/100 km) 

Emissões de CO
2
 

(g/km) 

Classe ambiental

1.3 MultiJet II 95 cv

1248

70 (95) @ 3750

200 @ 1500

manual 
de 5 velocidades

4x2

12,9

-

Diesel

sim

-

-

4,1

109

Euro 6

1.4 MultiAir II 140 cv

1368

103 (140) @ 5000

230 (23,5) @ 1750

manual 
de 6 velocidades 

DCT de dupla 
embraiagem

4x2

9,8

190

Gasolina

sim

7,8

5,0

6,0

139

Euro 6

1.6 MultiJet II 120 cv

1598

88 (120) @ 3750

320 (32,6) @ 1750

manual 
de 6 velocidades

4x2

10,5

186

Diesel

sim

4,7

3,8

4,1

109

Euro 6

2.0 MultiJet II 140 cv 

1956

103 (140) @ 4000

350 (35,7) @ 1750

manual 
de 6 velocidades / 

automática de 
9 velocidades

4x4

9,3 / 9,8

- / 190

Diesel

sim

- / 6,5

- / 4,9

4,9 / 5,5

130 / 144

Euro 6

- = não disponível
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TRAORDINARY

Com o 500X, é possível desfrutar de todas as 
viagens em total serenidade, graças ao completo 
equipamento de segurança que inclui, 6 airbags e 
controlo de estabilidade ESC com auxiliar no arranque 
em subidas, de série em todas as versões. Máxima 
proteção, mínimo stress para uma experiência de 
condução excecional.

SEGURANÇA
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ANTI-COLISÃO  

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO ELÉTRICO  

DETEÇÃO DE ÂNGULOS MORTOS   

   AVISO DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA

   CÂMARA DE ESTACIONAMENTO TRASEIRA

   SENSORES DE ESTACIONAMENTO TRASEIROS

Deteção de ângulos mortos

Aviso de Transposição de Faixa
Alerta o condutor caso este efetue um desvio 
de faixa involuntário, ou seja, sem utilizar os 
indicadores de direção. 
O aviso visual no quadro de instrumentos é 
acompanhado por uma maior resistência oposta 
à viragem da direção.

Monitoriza a presença de veículos nos “ângulos 
mortos” e avisa o condutor através de um sinal 
luminoso nos retrovisores exteriores. Inclui a 
funcionalidade que alerta, durante a marcha 
atrás, para a presença de um veículo em 
aproximação lateral.

Anti-Colisão
Monitoriza, através dos sensores de radar e vídeo, 
a distância ao veículo que se encontra à sua 
frente e, assim que verifi car um risco de colisão 
numa velocidade entre 7 e 200km/h, atua sobre 
os travões para evitar o impacto, ou reduzir 
signifi cativamente as consequências deste.
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TROVERTED

O 500X viaja na rede com a mesma desenvoltura com 
que se move na estrada. Sociável e aberto ao mundo, 
o 500X está sempre ligado às mais importantes redes 
sociais através da gama de sistemas Uconnect™ LIVE. 

INFORMAÇÃO &
ENTRETENIMENTO
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O Rádio Uconnect™ 5’’ DAB com um amplo ecrã tátil de 5’’, 
sintonizador de rádio digital DAB (Digital Audio Broadcasting), 
comandos no volante e as funcionalidades mãos-livres 
Bluetooth®, Bluetooth streaming Áudio e eco:Drive. 
O Rádio Uconnect™ 5’’ DAB está ainda disponível com função 
de Navegação (opcional).

O Rádio Uconnect™ 6,5’’ Nav DAB representa o top da oferta 
em termos de informação & entretenimento, acrescentando 
um amplo ecrã de alta defi nição de 6,5’’ e a funcionalidade de 
Navegação 3D.

A bordo do 500X é fácil libertar as emoções e traduzi-las 
em música com o sistema Áudio Hi-Fi Beats. Graças aos 9 
altifalantes e a um amplifi cador com mais de 500 Watts, 
oferece um som profundo, mas ao mesmo tempo cristalino 
e fi el.

Rádio Uconnect™ Rádio Uconnect™ 5’’ 
Rádio Uconnect™ Nav 5’’

Rádio Uconnect™ Nav 6.5”
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TRA

O 500X cuida dos seus passageiros com pormenores únicos. Quem conduz está no centro de todas as atenções: o tabliê acolhe 
o condutor com um toque suave e uma sensação sem igual, graças à qualidade das superfícies, dos acabamentos e dos materiais, 
exclusivos do 500X. Os bancos foram concebidos para poderem oferecer ótimo conforto: os assentos são amplos e envolventes e 
os lados são enriquecidos com acabamentos em requintados materiais “prêt-à-porter”.

CONFORTO
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Interno in pelle traforata color tabacco, con inserti tecnici color grigio ardesia, optional. Interno in pelle nera traforata con inserti rossi, optional.Versão Lounge com interior em pele perfurada cor de tabaco. Versão Cross Plus com interior em pele preta perfurada.
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500X POP STAR
Interior em tecido preto e 
vermelho. 

500X POP STAR 
Interior em tecido preto e 
cinzento. 

Teto de vidro de grandes dimensões com comando elétrico.

500X CROSS - 
CROSS PLUS 
Ecopele preta e tecido 
cinzento.

500X LOUNGE 
Ecopele castanha e 
tecido cinzento.

500X LOUNGE 
Ecopele bege e tecido 
cinzento.

Como opcionais, em 
combinação com os 
revestimentos de pele, 
estão disponíveis os 
bancos dianteiros com 
regulação elétrica em 8 
posições.
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PRESSIVE
Comunicativo e original, o 500X gosta de se expressar através 
de 12 cores, tantas quantas podem ser as nuances da vida: 
4 pastel, 5 metalizadas, 1 mate e 2 de tricamada.

CORES

4342



 
MATETRICAMADA

PASTEL

METALIZADA

CORES DA CARROÇARIA CORES DA FAIXA DO TABLIÊ

TABLIÊ DA COR
DA CARROÇARIA

• de série no 
POP STAR  
LOUNGE

TABLIÊ 
TEXTURIZADO 

COM ACABAMENTO 
CINZENTO OPACO 

• de série no
CROSS  

CROSS PLUS

824
AMARELO 

AMALFI

831
VERMELHO 

AMORE

400
BRONZE MAGNETICO

296
BRANCO GELATO

601 
PRETO CINEMA

331 
CINZENTO ARTE

895 
VERMELHO 
PASSIONE

348
CINZENTO 
ARGENTO

679
CINZENTO MODA

399
BRONZE MAGNETICO

330
VERDE TOSCANA

888
AZUL VENEZIA
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500X
POP STAR

Aplicações no túnel central 
e painéis das portas 

com acabamento efeito 
carbono

Tecido preto 
e vermelho

500X
POP STAR

Aplicações no túnel central 
e painéis das portas 

com acabamento efeito 
carbono

Tecido preto 
e cinzento

500X
LOUNGE

Aplicações no túnel central 
e painéis das portas com 

acabamento efeito alumínio 
escovado

Ecopele bege 
e tecido cinzento

500X
CROSS

CROSS PLUS

500X
POP STAR/LOUNGE
CROSS/CROSS PLUS

(opcional)

500X
POP STAR/LOUNGE
CROSS/CROSS PLUS

(opcional)

500X
LOUNGE

Aplicações no túnel central 
e painéis das portas com 

acabamento efeito alumínio 
escovado

Aplicações no túnel central 
e painéis das portas com 

acabamento efeito alumínio 
escovado

Aplicações no túnel central 
e painéis das portas com 

acabamento efeito alumínio 
escovado

Aplicações no túnel central 
e painéis das portas com 

acabamento efeito alumínio 
escovado

Ecopele preta 
e tecido cinzento

Pele preta perfurada com 
aplicações vermelhas

Pele perfurada cor de tabaco 
com aplicações em cinzento-

ardósia 

Ecopele castanha 
e tecido cinzento
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INTERIOR OPCIONAIS EM PELE

Versão Pop Star Lounge Cross Cross Plus Pop Star opc. 211 Lounge opc. 211 Cross opc. 211 Cross Plus opc. 211

Faixa tabliê cor da carroçaria cor da carroçaria cor da carroçaria cor da carroçaria cinzento opaco cinzento opaco cor da carroçaria cor da carroçaria cor da carroçaria cor da carroçaria cinzento opaco cinzento opaco cinzento opaco cinzento opaco

Aplicações no túnel central e painéis das portas efeito carbono efeito carbono
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado
efeito alumínio 

escovado

Bancos
tecido 
preto e 
(107)

tecido
preto cinzento

e vermelho (110)

ecopele castanho 
escuro e 

tecido cinzento 
 (377)

ecopele bege e 
tecido cinzento 

 (374)

ecopele preta
e tecido cinzento 

(030)

ecopele preta
e tecido cinzento 

(032)

pele preta perfurada 
com aplicações 

vermelhas
(402)

pele perfurada cor de 
tabaco com aplicações 

em cinzento-ardósia 
(410)

pele preta perfurada 
com aplicações 

vermelhas
 (408)

pele perfurada cor de 
tabaco com aplicações 

em cinzento-ardósia
(461)

pele preta perfurada 
com aplicações 
vermelhas (540)

pele perfurada cor de 
tabaco com aplicações 

em cinzento-ardósia
 (554)

pele preta perfurada 
com aplicações 
vermelhas (686)

pele perfurada cor de 
tabaco com aplicações 

em cinzento-ardósia
(551)

Pastel

895 Vermelho C C C C C C C C C C C C C C

Pastel extrassérie (opc. 5CF)

296 Branco Gelato C C C C C C C C C C C C C C

601 Preto Cinema C C C C C C C C C C C C C C

331 Cinzento Arte C C C C C C C C C C C C C C

Metalizadas (opc. 210)

679 Cinzento Moda C C C C C C C C C C C C C C

348 Cinzento Argento C C C C C C C C C C C C C C

399 Bronze Magnetico C C C C C C C C C

888 Azul Venezia C C C C C C C C C

330 Verde Toscana C C C C C C C C C

Tricamada (opc. 270)

831 Vermelho Amore C C C C C C C C C C C C C C

Tricamada (opc. 802)

824 Amarelo Amalfi C C C C C C C C

Mate (opc. 4H5)

400 Bronze Magnetico C C C C C C C C C

COMBINAÇÃO DE CORES DE CARROÇARIA E RE VESTIMENTOS INTERNOS
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500X 
CROSS

500X 
CROSS PLUS

Jantes em liga leve 
de 17” 

em cinzento opaco 
adiamantado

Jantes em liga leve de 
18” bicolores

em cinzento opaco 
adiamantado

500X 
LOUNGE

Jantes em liga leve 
de 18”

em cinzento brilhante 

500X 
POP STAR

Jantes em liga leve 
de 17”

em cinzento acetinado

Jantes em liga leve de 
18” bicolores

em cinzento opaco 
adiamantado
opcional 4AY

Jantes em liga leve 
de 18” 

escurecidas opacas 
adiamantadas 
opcional 5A6

Jantes em liga leve 
de 18” 

escurecidas opacas 
adiamantadas 
opcional 5A6

Jantes em liga leve 
de 17”

em preto opaco 
adiamantado
opcional 68P

Jantes em liga leve 
de 18”

em cinzento brilhante 
opcional 439 

Jantes em liga leve 
de 16” 

escurecidas brilhantes 
opcional 421
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CLUSIVE

A diversidade é a única coisa que nos torna únicos.
O 500X satisfaz o prazer de sermos nós próprios através 
dos muitos acessórios e personalizações exclusivas 
desenvolvidas pela Mopar®. É por isso que com o 500X é 
fácil seguirmos as nossas paixões sem nos impormos limites.

MOPAR®
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Personalizações
Para um toque suplementar de cor, estão disponíveis cinco packs Xtra (Red, White, Black, Bronze, Bege) compostos por capas 
para os retrovisores, aplicações nas molduras das portas e autocolantes para o teto/capô que se harmonizam na perfeição 
com as jantes em liga leve. Para quem preferir um look total-chrome, está disponível o pack Chrome Xtra.

Linha sistemas de transporte
Bonito e funcional, o 500X dispõe de uma ampla gama de sistemas para transporte de equipamento desportivo, como 
bicicletas, pranchas de surf, esquis, snowboard e muitos outros acessórios estudados para aproveitar ao máximo a bagageira, 
com proteções, redes e organizadores. 
E, para maior conforto, o 500X propõe dois packs dedicados aos tempos livres: Summer e Winter Xtra que, à proteção da 
bagageira, acrescentam, respetivamente, porta-bicicletas e porta-esquis.

Jantes em liga leve 
Para transformar o próprio automóvel num objeto único, a MOPAR preparou uma gama de jantes em liga leve de 18’’ dedicada 
ao 500X, disponível em 5 acabamentos exclusivos.

Uma grande 
variedade de capas 
de chaves para tornar 
cada viagem ainda 
mais pessoal.

JANTES EM LIGA LEVE

PACKS TEMPOS LIVRESPACKS TEMPOS LIVRES COLORIDOS

  Red Xtra pack (capas para os retrovisores exteriores, 

acabamento lateral, autocolantes para capô e tejadilho)

  White Xtra pack (capas para os retrovisores exteriores, 

acabamento lateral, autocolantes para capô e tejadilho)

  Bronze Xtra pack (capas para os retrovisores exteriores, 

acabamento lateral, autocolantes para capô e tejadilho)

  Bege Xtra pack (capas para os retrovisores

exteriores, acabamento lateral, 

autocolantes para capô e tejadilho)

  Black Xtra pack (capas para os 

retrovisores exteriores, acabamento 

lateral, autocolantes para capô 

e tejadilho)

ORGANIZADOR 
PARA A BAGAGEIRA

Chrome Xtra pack
(capas para os 
retrovisores exteriores, 
acabamento lateral, friso 
para capô, molduras 
para os faróis de 
nevoeiro)
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•  Deteção de ângulos 
mortos 

• Sistema anticolisão 
•  Câmara de 

estacionamento 
traseira

•  Aviso de transposição 
de faixa

PACK SAFETY

POP STAR

LOUNGE 

CROSS

CROSS PLUS

•  Keyless Entry + 
Keyless Go

•  Regulação lombar 
elétrica no banco do 
condutor 

•  Apoio de braços 
dianteiro 

•  Cargo box magic space 
(bagageira multi-
funcional)

PACK COMFORT

POP STAR

CROSS

•  Rádio Uconnect™ 5’’ 
Nav

•   Keyless Entry + 
Keyless Go

•    Apoio de braços 
dianteiro 

•  Ar condicionado 
automático bi-zona 

•   Regulação lombar 
elétrica no banco do 
condutor 

PACK COMFORT PLUS

POP STAR

CROSS

•  Sensores de chuva 
e luminosidade 

•  Espelho 
retrovisor interior 
eletrocromático  

•  Espelhos retrovisores 
exteriores rebatíveis 
eletricamente

PACK VISIBILITY 

POP STAR

LOUNGE 

CROSS

CROSS PLUS

•  Terceiro apoio de 
cabeça traseiro

•  Banco do passageiro 
regulável em altura 

•  Tapetes dianteiros e 
traseiros

PACK RELAX

POP STAR

LOUNGE 

CROSS

CROSS PLUS

•  Bancos dianteiros com 
regulação elétrica em 8 
posições

•  Terceiro apoio de 
cabeça traseiro

•  Tapetes dianteiros e 
traseiros

PACK ELECTRIC

LOUNGE

CROSS PLUS

•   Rádio Uconnect™  Nav 
6.5” ecrã tátil Bluetooth  
streaming áudio  com  
navegação 3D

•  Entrada para cartão SD na 
consola central

PACK NAVI 3D

POP STAR

CROSS

•   Rádio Uconnect™ Nav 
6.5” ecrã tátil Bluetooth  
streaming áudio com 
navegação 3D e DAB

•  Entrada USB no interior do 
apoio de braços dianteiro

•  Entrada para cartão SD na 
consola central

PACK NAVI 3D PLUS

LOUNGE

CROSS PLUS 

O 500X é único e único deverá ser também aquele que escolher.
Graças aos 8 packs de opcionais, a personalização não conhece 
limites: conteúdos únicos que valorizam ainda mais a exclusividade 
do 500X. 
Porque a exclusividade não é um opcional.

PACKS DE OPCIONAIS
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EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

LINHA E ESTILO Pop Star Lounge Cross Cross Plus

Chrome Line (cromados em torno dos vidros das janelas) 5 a 5 5

Capas dos espelhos na cor da carroçaria a a a a

Jantes em liga leve de 16" escurecidas brilhantes 421 D 5 5 5

Jantes em liga leve de 17"em cinzento acetinado 431 a 5 5 5

Jantes em liga leve de 17" em cinzento opaco adiamantado 433 5 5 a D

Jantes em liga leve de 17" em preto opaco adiamantado 68P D 5 5 5

Jantes em liga leve de 18" em cinzento brilhante 439 D a 5 5

Jantes em liga leve de 18” bicolores em cinzento opaco adiamantado 4AY 5 5 D a

Jantes em liga leve de 18" escurecidas opacas adiamantadas 5A6 5 D 5 D

Faixa do tabliê na cor da carroçaria a a 5 5

Faixa do tabliê com acabamento cinzento opaco 6T1 5 5 a a

Puxadores das portas, molduras dianteira e da porta da bagageira com acabamento cromado acetinado 5 5 a a

Para-choques exclusivos com inserções em cinzento escovado e protecções “skid-plate” 5 5 a a

Spoiler traseiro a a a a

Terminal de escape cromado 947 D D a a

Pintura metalizada 210 D D D D

Pintura pastel extrassérie 5CF D D D D

Pintura Bronze Magnetico mate 4H5 D D D D

Pintura Amarelo Amalfi tricamada 802 D D D D

Pintura Vermelho Amore tricamada 270 D D D D

Vidros escuros 070 D a a a

Volante desportivo em pele com 3 raios de base rasa e com comandos de rádio 320 a a a a 

 B = disponível inserido num pack        a = de série        D = opcional         5 = não disponível

CONFORTO/FUNCIONALIDADE Pop Star Lounge Cross Cross Plus

Alarme perimétrico LSB D D D D

Vidros dianteiros e traseiros elétricos A A A A

Apoio de braços dianteiro 132 B A B A

Barras longitudinais em cinzento-escuro 5 5 A A

Barras longitudinais pretas 357 D D 5 5

Cargo box magic space (bagageira muti-funcional) B A B A

Comandos da caixa automática no volante 4WE 5 5 5 1 D t 5 1 D t

Fecho/abertura das portas com telecomando A 5 A 5

Cintos de segurança dos bancos dianteiros reguláveis A A A A

Ar condicionado automático bi-zona 140 D a D a

Ar condicionado manual 025 A 5 A 5

Drive Mood Selector (seletor de modalidade de condução) A A A A

Travão de estacionamento elétrico A A A A

Keyless Entry/Keyless Go (abertura das portas e ignição sem chave) GXD B A B A

Kit de enchimento/reparação de pneus (Fix&Go) A A A A

Iluminação de ambiente (Ambient light) 5 A 5 A

Interior em pele 211 D D D D

Tomada de corrente 12V A A A A

Faróis dianteiros Bi-Xénon 5 A 5 A

Banco do condutor com regulação lombar elétrica 623 B D B D

Bancos dianteiros com regulação em altura A A A A

Banco traseiro fracionado 60/40 A A A A

Sensores de estacionamento traseiros 508 D a D a

Tapetes dianteiros e traseiros CLE A A A A

t
 disponível como opcional nas versões com caixa de velocidades automática  B = disponível inserido num pack        a = de série        D = opcional         5 = não disponível
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CONFORTO/FUNCIONALIDADE Pop Star Lounge Cross Cross Plus

Retrovisores exteriores reguláveis eletricamente com função de desembaciamento A A A A

Espelho retrovisor interior eletrocromático B B B B

Start&Stop 5DE A A A A

Bolsa nas costas dos bancos de condutor e passageiro A A A A

Teto de vidro de abrir panorâmico elétrico (incompatível com barras longitudinais no teto) 400 D D   D f   D f

Compartimento refrigerado no tabliê 6NT a a a a

SEGURANÇA

6 Airbags (2 dianteiros; 2 laterais dianteiros; 2 cortina dianteiros e traseiros) a a a a

Cruise Control com limitador de velocidade a a a a

Desativação do airbag do passageiro a a a a

ESC Controlo eletrónico de estabilidade com ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD, ERM, DST 
e auxiliar no arranque em subidas

a a a a

Faróis de nevoeiro com função cornering a a a a

Aviso de Transposição de Faixa 
(sistema de alerta de ultrapassagem involuntária dos traços delimitadores da estrada)

b b b b

TPMS (sistema de monitorização de pressão dos pneus) a a a a

ÁUDIO / TELEMATICA

Comandos áudio no volante a a a a

Painel de instrumentos digital TFT monocromático 3,5” a 5 a 5

Painel de instrumentos digital TFT a cores 3,5” 5 a 5 a

Porta USB/AUX-in RS6 a a a a

Sistema Áudio Hi-Fi Beats com 9 altifalantes 4JF D D D D

f
 implica eliminação das barras no teto    B = disponível inserido num pack        a = de série        D = opcional         5 = não disponível

ÁUDIO / TELEMÁTICA Pop Star Lounge Cross Cross Plus

Rádio Uconnect™ 5’’ ecrã tátil bluetooth streaming áudio 6Q2 a 5 a 5

Rádio Uconnect™ Nav 5’’ ecrã tátil bluetooth streaming áudio e navegação 6Q8 D a D A

Rádio Uconnect™ Nav 6.5” ecrã tátil bluetooth streaming áudio 
e navegação 3D e DAB

B B B B

PACKS

SAFETY (Deteção de ângulos mortos; Sistema anticolisão; Câmara de estacionamento traseira; 
Aviso de transposição de faixa) 7SK

D D D D

COMFORT (Keyless Entry + Keyless Go; Regulação lombar elétrica no banco do condutor; 
Apoio de braços dianteiro; Cargo box magic space) 7H9

D 5 D 5

COMFORT PLUS (Rádio Uconnect™ 5’’ Nav; Keyless Entry + Keyless Go; Apoio de braços dianteiro; 
Ar condicionado automático bi-zona;  Regulação lombar elétrica no banco do condutor) 7HG

D 5 D 5

VISIBILITY (Sensores de chuva e luminosidade; Espelho retrovisor interior eletrocromático; 
Espelhos retrovisores exteriores rebatíveis eletricamente) 7HB

D D D D

RELAX (Terceiro apoio de cabeça traseiro; Banco do passageiro regulável em altura; 
Tapetes dianteiros e traseiros) 7HA

a a a a

ELECTRIC (Bancos dianteiros com regulação elétrica em 8 posições; Terceiro apoio de cabeça traseiro; 
Tapetes dianteiros e traseiros) 7HD

5 D 5 D

NAVI 3D (Rádio Uconnect™ Nav 6.5” ecrã tátil bluetooth streaming áudio 
com navegação 3D e DAB, entrada para cartão SD na consola central) 7ZJ

D 5 D 5

NAVI 3D PLUS (Rádio Uconnect™ Nav 6.5” ecrã tátil bluetooth streaming áudio 
com navegação 3D e DAB, porta USB suplementar no interior do apoio de braços dianteiro, 
entrada para cartão SD na consola central) 7HF

5 D 5 D

B= disponível inserido num pack        a = de série        D = opcional         5 = não disponível
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 1.4 MultiAir II 140 CV 1.3 MultiJet II 95 CV* 1.6 MultiJet II 120 CV 2.0 MultiJet II 140 CV

Cilindrada (cm3) 1368 1248 1598 1956

Potência máx. CE: kW (CV) a rpm 103 (140) a 5000 70 (95) a 3750 88 (120) a 3750 103 (140) a 4000

Binário máx. CE: Nm (kgm) a rpm 230 (23,5) a 1750 200 a 1500 320 (32,6) a 1750 350 (35,7) a 1750

Transmissão
manual de 6 velocidades /

DCT dupla embraiagem
manual de 5 velocidades manual de 6 velocidades manual de 6 velocidades /

automática de 9 velocidades

Tração 4x2 4x2 4x2 4x4

Aceleração: 0-100 km/h (s) 9,8 12,9 10,5 9,3 / 9,8

Velocidade máxima (km/h) 190 - 186 - / 190

Alimentação Gasolina Diesel Diesel Diesel

Sistema Start&Stop sim sim sim sim

Consumos ciclo urbano (litros/100 km) 7,8 - 4,7 5,8 / 6,5

Consumos ciclo extraurbano (litros/100 km) 5,0 - 3,8 4,4 / 4,9

Consumos ciclo combinado (litros/100 km) 6,0 4,1 4,1 4,9 / 5,5

Emissões de CO
2
 (g/km) 139 109 109 130 / 144

Classe ambiental Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

DIMENSÕES

Comprimento
(Pop Star - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm)

4248 / 4273 4248 / - 4248 / 4273 – / 4273

Largura
(Pop Star - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm)

1796 / 1796 1796 / - 1796 / 1796 – / 1796

Altura
(Pop Star - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm)

1600 / 1608 1600 / - 1600 / 1608 – / 1620

500X 1.4 MultiAir II 140 CV 1.3 MultiJet II 95 CV* 1.6 MultiJet II 120 CV 2.0 MultiJet II 140 CV

Pop Star C C C

Lounge C C

Cross C C C

Cross Plus C C C

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EXTENSÃO DE GARANTIA 
MAXIMUM CARE: 
 
MÁXIMA COBERTURA, SEM PREOCUPAÇÕES
A Extensão de Garantia Maximum Care protege o teu carro contra defeitos elétri-
cos e mecânicos até 5 anos e oferece-te a comodidade de poderes optar entre 
diversos períodos de duração, de acordo com as tuas exigências*. Para além disso, 
em caso de avaria, podes contar com a assistência e o profi ssionalismo dos Con-
cessionários e Ofi cinas Autorizadas Fiat. Podes subscrever a garantia Maximum 
Care em qualquer Concessionário ou Ofi cina Autorizada no prazo de dois anos 
a contar do início da garantia contratual, desde que o teu carro tenha efetuado a 
manutenção programada descrita no Manual do Proprietário Fiat. Podes escolher 
entre 3 alternativas que incluem extensão da cobertura sobre avarias elétricas e 
mecânicas do teu veículo e Assistência em Viagem: 
• + 1 ano e até 45.000 km ou 90.000 km 
• + 2 anos e até 60.000 km ou 120.000 km 
• + 3 anos e até 75.000 km ou 150.000 km.

EXTENSÃO DE GARANTIA POWERTRAIN CARE:  

COBERTURA ESSENCIAL E MÁXIMA POUPANÇA
A Extensão de Garantia Powertrain Care permite-te proteger o teu carro contra pos-
síveis avarias mecânicas do motor, caixa de velocidades e transmissão até 5 anos e 
oferece-te a comodidade de poderes optar entre diversos períodos de duração, de 
acordo com as tuas exigências*. Para além disso, em caso de avaria, podes contar com 
a assistência e o profi ssionalismo dos Concessionários e Ofi cinas Autorizadas Fiat.
Podes subscrever a garantia Powertrain Care em qualquer Concessionário ou Ofi -
cina Autorizada no prazo de 2 anos a contar do início da garantia contratual, desde 
que o teu carro tenha efetuado a manutenção programada descrita no Manual do 
Proprietário Fiat. Podes escolher entre 3 alternativas que incluem extensão da co-
bertura contra avarias mecânicas do teu veículo e Assistência em Viagem: 
• + 1 ano e até 45.000 km ou 90.000 km ou 120.000 km 
• + 2 anos e até 60.000 km ou 120.000 km ou 160.000 km 
• + 3 anos e até 75.000 km ou 150.000 km ou 200.000 km
As extensões de garantia Maximum Care e Powertrain Care ainda te oferecem 
outras vantagens: 
•  reparação e substituição dos componentes defeituosos por Peças Originais ou 

recondicionadas Fiat 
•  possibilidade de transferência da garantia para o novo proprietário do teu au-

tomóvel em caso de venda.

*disponível no 2° semestre de 2015
62 63



O equipamento dos modelos e respetivos opcionais podem variar por exigências específicas de mercado ou legais. Os dados desta publicação são fornecidos a título indicativo. A Fiat poderá, em qualquer momento, introduzir modificações nos modelos descritos nesta publicação 

por razões de natureza técnica ou comercial. Fiat Marketing 04.2.2344.16 - S - 02/2015 - Impresso em Itália  - Tipo Stampa (TO) - Publicação impressa em papel sem cloro.

LIGA

Ciao Fiat Mobile é a aplicação original da 

Fiat dedicada a todos os automobilistas. 

Está contigo sempre e em qualquer 

lado para te oferecer os serviços e a 

assistência que desejares.  

Consulta www.ciaofi atmobile.com

A App que oferece 
informações, serviços e 

assistência

Cuida do teu Fiat com um clique! Regista-te em myFIAT, 

aguardamos-te com conselhos personalizados, instrumentos 

dedicados e promoções exclusivas.

cuida do teu Fiat em www.fiat.com/myfiat

CUIDADOS PARA O TEU CARRO

Número verde
para informações

Visita a  

LOJA ONLINE da Fiat: o merchandising original 
em store.fiat.com

COMPRA ATRAVÉS DA INTERNET

Um único número para que te sintas especial. 

Liga gratuitamente 00.800.342.800.00 a partir de toda a Europa* 

para solicitar: 

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM, serviço de reboque e intervenção em 

caso de avaria ou acidente (24 horas por dia, 7 dias por semana).  

INFORMAÇÕES, pormenores e assistência relativamente a 

modelos, serviços, rede de vendas e marcação de test drives.  

*Verifi ca junto da tua operadora telefónica se, a partir do estran-

geiro, a chamada é gratuita.

DESCARREGA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
A Mopar® Vehicle Protection oferece a única gama de serviços de assistência e manutenção aprovada pela Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.

Com uma oferta de serviços pensada para cuidar do teu veículo, garante que todas as operações de manutenção são efetuadas em concessionários e 

oficinas autorizadas da Fiat Chrysler Automobiles presentes na Europa por técnicos altamente qualificados e especializados, utilizando peças originais. 

A compra de um novo carro é uma experiência que deve ser vivida em plena liberdade. Com a Fiat Crédito é possível escolher a solução financeira que melhor se adapta às 

diferentes exigências, entre várias e interessantes soluções.

Crédito Standard: Esta forma clássica de financiamento destina-se principalmente ao uso particular. A viatura é registada em nome do Cliente. As durações vão desde 12 a 99 meses, com 

entradas desde 0%.

Easy Plan: uma solução financeira bastante racional e flexível, baseada no produto Crédito, com a segurança de um Valor Futuro Mínimo Garantido, que pelo seu efeito permite obter 

mensalidades acessíveis e não sujeitas a variações. No final do contrato usufrui de total liberdade para optar por uma das três hipóteses que colocamos ao seu dispor: • Aquisição do 

seu 500X (pagando ou refinanciando o valor final) • Trocar por uma nova viatura • Devolver o 500X.

Leasing: Especialmente adequado a Empresas, Empresários em Nome Individual e Profissionais Liberais, podendo também ser aplicável a Particulares. Permite flexibilidade ao nível de 

entrada, desde 0%, e também ao nível do valor residual. Durações dos 12 aos 96 meses.

A Fiat Crédito, para além de soluções de financiamento, também oferece uma ampla gama de serviços que o protegem contra imprevistos: 

Protecção ao Crédito: Colocamos à disposição uma gama de seguros que o protegem de situações adversas que possam surgir durante a duração do contrato e que permitem usufruir 

do 500X sem preocupações acrescidas.

Os Planos Protecção ao Crédito asseguram que haja menos uma coisa com que se preocupar. Os compromissos financeiros podem continuar a ser respeitados e a estabilidade 

financeira pode ser mantida quando é mais necessária. 

SERVIÇOS FINANCEIROS

www.500x.fi at500.com


