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Tome conta do seu Fiat com um clique! Registe-se já em myFIAT, onde estão à sua

espera conselhos personalizados, ferramentas dedicadas e promoções exclusivas.

 

Aceda a www.fiat.pt/myFiat

WEB

NÚMERO VERDE

Contacte o Apoio ao Cliente Fiat nos principais países europeus* para:

ASSISTÊNCIA EM ESTRADA disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano para 

os pedidos de reboque e desempanagem;

INFORMAÇÕES e assistência sobre os modelos e serviços, rede de vendas e

assistência e para encontrar soluções para as suas solicitações.

* Verificar a gratuitidade com a operadora telefónica.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA

MOPAR® VEHICLE PROTECTION oferece uma ampla gama de contratos de serviço 

preparados pela Fiat Chrysler Automobiles, pensados e criados à medida do seu 

automóvel.

Com MOPAR® VEHICLE PROTECTION tem a garantia de que todas as operações 

de reparação e manutenção serão efetuadas por técnicos altamente qualificados e 

especializados junto dos Concessionários e Oficinas Autorizadas da Fiat Chrysler 

Automobiles, e que serão utilizadas apenas peças originais. Os nossos planos 

incluem uma gama completa de opções em termos de duração e quilometragem, 

construídos para responder ao máximo às suas exigências e garantindo o melhor 

cuidado possível do seu veículo.

Entre na Loja online da Fiat e descubra a coleção oficial de Merchandising e os
Acessórios Originais. 

Aceda a store.fiat.com e visite o seu Concessionário para adquirir Merchandising e 
Acessórios.

COMPRE ONLINE

A aquisição do seu novo automóvel é uma experiência que deve ser vivida em plena liberdade. Com a Fiat Crédito poderá escolher a solução financeira mais adequada 

às suas 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 

Fiat TIPO (pagando ou refinanciando o valor final), Trocar por uma nova viatura, Devolver o Fiat TIPO.

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 lhe permitem usufruir do seu Fiat TIPO 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. 

 Mais informações num concessionário Fiat perto de si ou em www.fcacapital.pt

SERVIÇOS FINANCEIROS

O Ciao Fiat Mobile é a aplicação original da Fiat dedicada a todos os condutores.

Está sempre consigo em qualquer lado para lhe oferecer os serviços e a assistência

que deseja. Enquadre o código QR e descarregue-a no seu smartphone.

 

Mais informações em www.ciaofiatmobile.it

APP



N O V O  T I P O .  N Ã O  É  P R E C I S O  M U I T O
P A R A  T E R  T A N T O .

Até hoje, se se queria mais, era preciso pagar mais. Mas agora tudo mudou. Chegou o novo 

T ipo, o automóvel nascido para oferecer tanto sem pedir nada em troca, subvertendo todas 

as regras da lógica. Incrível, não? É o que vai pensar ao descobrir o que o T ipo tem para 

lhe oferecer: grande conforto, tecnologia funcional com tudo aquilo que lhe é útil, motores 

robustos e fiáveis. Afinal, para viver grandes sensações, não é preciso muito. Pelo menos com 

o novo T ipo.
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O que realmente surpreende no novo Tipo é a sua personalidade: sólida, de confiança, autêntica. 

E é graças a estas qualidades que consegue transformar tudo o que se faz no dia-a-dia em algo 

grandioso.

Há automóveis nascidos para parecerem.
E DEPOIS HÁ O TIPO, CRIADO PARA PARECER EXATAMENTE COMO É: 

SÓLIDO E COM TODOS AQUELES CONTEÚDOS QUE SE PODEM 
DESEJAR NUM CARRO.
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A linha esbelta contribui para dar leveza ao aspeto sólido desta berlina compacta, em que 

vários pormenores, como os elementos cromados na grelha, a frente agressiva e o para-choques 

envolvente, criam um equilíbrio perfeito entre robustez e elegância.
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Só quando entrar no automóvel, vai descobrir que o habitáculo, acolhedor e funcional, foi 

pensado em torno das suas exigências. No novo Tipo, tudo está no seu lugar e há lugar para tudo.

Há automóveis que nascem para fazer viajar os seus sonhos.
E DEPOIS HÁ O TIPO, NASCIDO PARA FAZER VIAJAR OS SEUS SONHOS, 

CINCO PESSOAS E RESPETIVAS BAGAGENS.
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LOLOUNUNGEGE -- IINTNTERERIOIORR EMEM EECOCOPEPELELE CCININZEZENTNTO.O.

EAEAEAEAEAEAEAEAAASYSYSYSYSYSYSYSSYY ----- IIIIINTNTNTNTNTNN ERERERERRERERRIOIOIOOR R R EMEMEMEMEM TTTTECECCIDIDDDOOO CICIC NZNZN ENENNTOTOT ..

EAEAEAEAEAEAEAEAAE SYSYSYSYSYYSYYY ----- ININININININININNNTETETETETETETETETERIRIRRIRIRR OROROOROROOROO EEEEEEEMMMM TETETET CICICICC DODODODD CCCININNZEZEZEZ NTNTN O-O-O ESESESCUCURORO..

LOLOUNUNGEGE -- IINTNTN ERERIOIORR EMEM EECOCOPEPELELE BBEGEGE.E.

Todo o conforto de que precisa em 4,54 metros de comprimento. O novo Tipo oferece habitabilidade 

“best in class”, com cinco lugares cómodos e envolventes, quatro alternativas de revestimento interno 
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e vários compartimentos, perfeitos para guardar tudo o que pode necessitar durante a sua viagem. 

Também a ergonomia é excelente: todos os comandos, muito intuitivos, estão ao alcance da mão. 
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Simples e intuitiva para todos, a tecnologia do novo T ipo é a melhor companhia de viagem, 

pronta para lhe dar tudo o que lhe faz falta quando é necessário. Como a disponibilidade 

do inovador sistema Uconnect™ Rádio Nav com ecrã tátil de 5”, sistema Bluetooth® com 

mãos-livres, streaming áudio, leitor de SMS e reconhecimento de voz, portas Aux e USB com 

integração de iPod, comandos no volante e navegador TomTom. Soluções inteligentes para 

quem procura o top da funcionalidade.

Há automóveis que dizem oferecer a tecnologia do futuro.
E DEPOIS HÁ O TIPO, QUE OFERECE AS SOLUÇÕES IDEAIS PARA 

FACILITAR O PRESENTE.
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SENSORES 

DE  ESTACIONAMENTO

SENSORES 

DE  LUMINOSIDADE

SENSORE S  D E  CHUVA CO MAND OS  NO VOLANTECRUISE  CONTROLCÂMARA DE  ESTACIONAMENTO 

TRASEIRA

Graças a todos os seus conteúdos, a bordo do novo Tipo as viagens são sempre tranquilas: 

6 airbags, sistema ABS, ESC com ASR/MSR, HBA e Hill Holder. Além disso, pode ainda contar com o 

Cruise Control, que permite definir e manter a velocidade desejada. E quando chegar ao destino, 

os sensores de estacionamento ajudam-no em todas as manobras. 

O equipamento inclui ainda outros sensores inteligentes, como o sensor de chuva que ativa 

automaticamente o limpa-para-brisas às primeiras gotas de água, ou o sensor de luminosidade 

que liga os faróis quando a luz do sol diminui. Tudo foi pensado para tornar cada viagem ainda 

mais confortável.
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Com os motores do novo Tipo não terá surpresas. São tão robustos e fiáveis que transformam 

mesmo a viagem mais longa num agradável passeio. A gama está disponível em três motores: 

gasolina 1.4 de 95 cv e nos dois Diesel MultiJet II, 1.3 de 95 cv e 1.6 de 120 cv, oferecendo-lhe 

uma condução fluida e confortável em todas as situações.

Há automóveis que prometem levá-lo para um mundo fantástico.
E DEPOIS HÁ O TIPO, QUE O LEVA FANTASTICAMENTE A TODO O LADO, 

NEM QUE SEJA AO FIM DO MUNDO.
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1.4 95 CV 

Gasolina

1.3 Mjet 95 CV S&S

Diesel

1.6 Mjet 120 CV 

Diesel

Cilindrada (cm3) 1368 1248 1598

Potência máxima CE : KW (CV) a rpm/min 70 (95) / 6000 70 (95) / 3750 88 (120) / 3750

Binário máximo CE: Nm (kgm) a rpm/min 127 / 4500 200 / 1500 320 / 1750

N.º velocidades  6 + M.A. 5 + M.A. 6 + M.A.

Velocidade máxima (km/h) 185 180 199

Aceleração 0-100 km/h (seg.) 11,5 11,7 9,7

Consumo ciclo urbano (l /100 km) 7,7 4,3 5,2

Consumo ciclo extra-urbano (l /100 km) 4,6 3,4 3,6

Consumo ciclo combinado (l/100 km) 5,7 3,7 4,2

Emissões de CO
2
 ciclo combinado (g/km) 133 98 110

Classe ambiental Euro 6 Euro 6 Euro 6
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Jantes em l iga leve de 17”

adiamantadas

Jantes em l iga leve de 16”

EASY LOUNGE

Cor de estofo Tecido Cinzento Escuro Tecido Cinzento Ecopele Bege Ecopele Cinzento

Código de estofo 156 152 165 111 

Cor do tablier preto preto

Pastel

249 Branco Gelato • • • •

Metalizadas

444 Bronze Magnetico • • • •

448 Azul claro Canalgrande • • • •

612 Cinzento Maestro • • • •

695 Cinzento Colosseo • • • •

716 Vermelho Amore • • • •

717 Azul Mediterraneo • • • •

718 Preto Cinema • • • •

722 Pérola Sabbia • • • •

EASY CINZENTO ESCURO

Tecido em cinzento escuro

EASY CINZENTO

Tecido em cinzento

LOUNGE CINZENTO

Ecopele c inzento

LOUNGE BEGE

Ecopele bege

249
BRANCO GELATO

PASTEL

612 
CINZENTO MAESTRO

METALIZADO

695
CINZENTO COLOSSEO 

METALIZADO

718
PRETO CINEMA

METALIZADO

 444 
BRONZE MAGNETICO

METALIZADO

448
AZUL CLARO CANALGRANDE

METALIZADO

717
AZUL MEDITERRANEO

METALIZADO

722
PÉROLA SABBIA

METALIZADO

716
VERMELHO AMORE

METALIZADO
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A Fiat recomenda 

os lubrificantes originais 

MOTOR
1.4 95 CV Gasolina 1.3 Mjet 95 CV S&S Diesel 1.6 Mjet 120 CV Diesel

Nº. de Cilindros 4 4 4

Diâmetro x curso (mm) 72 x 84 69.6 x 82,0 79,5 x 80,5

Cilindrada (cm3) 1368 1248 1598

Taxa de compressão 11 ± 0,2 16,8 (+0,2/-0,4) 16,5 ± 0,4

Potência máxima CE: KW (CV)a rpm /min 70 (95) / 6000 70 (95) / 3750 88 (120) / 3750

Binário máximo CE: Nm (kgm) a rpm/min 127 / 4500 200 / 1500 320 / 1750

Classe ambiental Euro 6 Euro 6 Euro 6

Tipo de Combustível Gasolina Gasóleo Gasóleo

TRANSMISSÃO

Tração Dianteira Dianteira Dianteira

N.º velocidades 6 + M.A. 5 + M.A. 6 + M.A.

DIREÇÃO

Caixa de direção coluna de direção assistida eletricamente (EPS) coluna de direção assistida eletricamente (EPS) coluna de direção assistida eletricamente (EPS)

Diâmetro de viragem entre passeios (m) 10,93 10,93 10,93

TRAVÕES

Dianteiros: mm
Disco: Ø284 x 22 

Discos autoventilados

Disco: Ø284 x 22 

Discos autoventilados

Disco: Ø284 x 22 

Discos autoventilados

Traseiros: mm Tambor: Ø228 x 40 Tambor: Ø228 x 40 Disco: Ø251 x 10

SUSPENSÃO

Dianteira Independente do tipo McPherson Independente do tipo McPherson Independente do tipo McPherson

Traseira
Eixo de Torção

Amortecedor Telescópico

Eixo de Torção

Amortecedor Telescópico

Eixo de Torção

Amortecedor Telescópico

DIMENSÕES

Distância entre eixos (mm) 2636 2636 2636

Comprimento (mm) 4532 4532 4532

Altura (mm) 1497 1497 1497

Eixo dianteiro/traseiro (mm) 1542/1543 1542/1543 1542/1543

Largura com espelhos (mm) 2002 2002 2002

Largura (mm) 1792 1792 1792

Capacidade de bagageira VDA (dm3) 520 520 520

Vão dianteiro/traseiro (mm) 893/1003 893/1003 893/1003

RODAS

Pneus 16”/17” 205/55 R16 / 225/45 R17 205/55 R16 / 225/45 R17 205/55 R16 / 225/45 R17

PESO E CAPACIDADES

Peso em ordem de marcha DIN (kg) 1225 1280 1345

Peso Bruto (kg) 1725 1780 1845

Peso in standard A 1150 1205 1270

Peso máximo rebocável (kg) 1200 1200 1200

Carga útil 500 500 500

Depósito de combustível (l) 45 45 45

PRESTAÇÕES E CONSUMOS

Velocidade máxima (km/h) 185 180 199

Aceleração 0-100 km/h (seg.) 11,5 11,7 9,7

CONSUMOS - Dir. ECE R101

Urbano 7,7 4,3 5,2

Extra-urbano 4,6 3,4 3,6

Combinado 5,7 3,7 4,2

Emissões CO
2
 ciclo combinado (g/km) 133 98 110
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LINHA E ESTILO EASY LOUNGE

Espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria a a

Volante e punho da caixa de velocidades em pele a a

Cromados exteriores - a

Grelha cromada a a

Puxadores cromados a a

Para-choques na cor da carroçaria a a

JANTES

Jantes em liga leve de 16” a a

Jantes em liga leve de 17” O O

CONFORTO E FUNCIONALIDADE

Telecomando abertura/fecho portas a a

Volante regulável em altura e profundidade a a

Retrovisores exteriores reguláveis eletricamente com função de desembaciamento

 e sensor de temperatura exterior
a a

Ar condicionado manual com fi ltro anti-pólen a -

Ar condicionado automático O a

Apoio de braço dianteiro O a

Apoio de braço traseiro O O

Câmara de estacionamento traseira O O

Cruise Control O a

Banco do condutor regulável em altura a a

Sensores de estacionamento traseiros O a

Comandos do rádio no volante a a

Direção assistida elétrica a a

Vidros elétricos dianteiros e traseiros a a

Computador de bordo a a

Luzes “Follow me Home” a a

Comandos do rádio no volante a a

Cintos de segurança dianteiros com altura ajustável a a

Tapetes dianteiros a a

Terceiro encosto de cabeça a a

Banco traseiro rebatível assimetricamente 60/40 a a

Sensores de luminosidade a a

Sensores de chuva a a

Espelho retrovisor interior eletrocromático a a

Regulação lombar no banco do condutor O O

SEGURANÇA EASY LOUNGE

Faróis de nevoeiro dianteiros com função "cornering" a a

Airbag laterais a a

Airbags de cortina a a

Roda sobresselente dimensão normal O O

EBD (Repartição Eletrónica da Força de Travagem) a a

Coluna de direção elétrica (BAS) a a

Sistema eletrónico de estabilidade (ESP) a a

Sistema de controlo de tração (TCT) a a

Controlo de binário do motor (MSR) a a

Sistema eletrónico anti-capotamento (ERM) a a

Controlo dinâmico do binário de direção (DTS) a a

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

Hill Holder (Sistema de assistência ao arranque em subidas) a a

Airbag de condutor e passageiro a a

Sistema anti incêndio FPS a a

Fixações Isofi x para cadeiras de criança nos bancos traseiros a a

Luzes diurnas a a

ÁUDIO / TELEMÁTICA

Painel de instrumentos avançado TFT O a

Rádio tátil 5” Uconnect™ LIVE (USB / AUX / Bluetooth®) a a

Rádio tátil 5” Uconnect™ NAV LIVE (navegação/ USB / AUX/ Bluetooth®) O O

6 altifalantes (220 W) a a

a Série        O Opcional        - Não disponível   
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