Brand Fiat

LINHA DE PRODUTOS FIAT
FIORINO 1.4 EVO FLEX 2P 2018
Estado: MG
Data de Início de Vigência do Preço: 13/07/2017
MVS
Modelo: 265
Versão: 12H
Série: 0
Combustível: Flex
MY: 2018

DADOS TÉCNICOS
Potência máxima (cv): 85 (G) / 88 (E) a 5.750 rpm
Torque máximo (kgf.m): 12,4 (G) / 12,5 (E) a 3.500 rpm
Capacidade de carga: 650 Kg
Tanque de combustível (litros): 58
Comprimento do veículo (mm): 4384,0

Largura do veículo (mm): 1926,4
Altura do veículo (mm) : 1900,0 mm
Entre-Eixos (mm): 2717,0
Altura do solo (mm): 174,0
Capacidade volumétrica de carga (litros): 3100

ITENS DE SÉRIE
. Alça de segurança dianteira lado passageiro
. Alerta de manutenção programada (luz espia)
. Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
. Assoalho em carpete
. Bancos dianteiros reclináveis
. Bancos revestidos em tecido
. Barra de proteção nas portas
. Bolsa porta-objetos nas portas
. Brake light
. Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
. Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão
. Console central parcial com porta-copos
. Console porta-objetos no teto
. Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
. Fiat Code 2ª geração
. Frisos de proteção laterais com inscrição Fiorino
. Ganchos para amarração de carga
. Hodômetro digital (total e parcial)
. HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro)
e ABS com EBD

. Iluminação no compartimento de carga
. Indicador digital de temperatura da água
. Indicador digital do nível de combustível
. Inibidor de marcha à ré
. Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista
. Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex
. Para-choques na cor preta
. Parede divisória em chapa
. Portas traseiras assimétricas sem vidro
. Proteção parcial das laterais internas
. Quadro de instrumentos com iluminação branca
. Relógio digital
. Retrovisores externos com comando interno mecânico
. Retrovisores externos na cor preta
. Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa
resistência a rolagem)
. Tomada 12V
. Válvula antirrefluxo de combustível
. Vidros climatizados verdes
. Volante espumado

ITENS OPCIONAIS
507 Rádio USB MP3/WMA com RDS; Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)
906 Desembaçador com ar quente
94A Kit Confort [Direção hidráulica; Volante com regulagem de altura]
210 Pintura metálica

PREÇOS(R$)
Público:
Def. físico (IPI/ICMS):
Def. físico (IPI):
Taxi (IPI/ICMS):
Taxi (IPI):

CORES
Cores sólidas
806 - Preto Vulcano
249 - Branco Banchisa
178 - Vermelho Alpine
Cores metálicas
619 - Prata Bari
REVESTIMENTOS
376 - Tear Jacquard Billard

56.060,00
-

VINC.REVESTIMENTO

VÍNCULOS C/ KITS

PREÇO(R$)
INCOMPATIBILIDADE VÍNCULOS
711,00
541,00
3.365,00
1.794,00

* Disponível apenas para Vendas Diretas.
Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor, não gerando obrigações de venda pelos
valores meramente indicativos.
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