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Quem procura um automóvel confiável, confortável, 
econômico e que ainda tenha preço atraente encontra no 
Fiat Uno Attractive a opção ideal. Com design atraente e cheio 
de personalidade, o compacto se destaca por onde passa, 
ainda mais com a grade frontal redesenhada e os novos 
para-choques. O estilo inconfundível do Uno segue atual 
e elegante. Com 3,82 m de comprimento, 1,64 m de largura e 
1,48 m de altura, o Fiat Uno possui o porte ideal para trafegar 
com desenvoltura no trânsito dos grandes centros, pois é 
muito ágil e fácil de manobrar. Mas o melhor é que, apesar 
das dimensões compactas, o Fiat Uno é muito confortável por 
dentro, além de se sair muito bem nas viagens, já que conta 

com o bom porta-malas com capacidade para 290 litros. O 
bom desempenho do modelo é garantido pelo conhecido 
e eficiente motor Fire 1.0 EVO flex de quatro cilindros, capaz 
de entregar 75 cv e 9,9 kgfm (com etanol), em conjunto com 
o câmbio manual de cinco marchas. O melhor, porém, é que, 
além de ser confiável, ágil e confortável, o Fiat Uno Attractive 
ainda traz um ótimo número de itens de série, com destaque 
para ar-condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros 
e trava das portas com acionamento elétrico, banco traseiro 
bipartido (1/3 e 2/3) e rebatível, luzes de cortesia dianteiras 
com dimmer, quadro de instrumentos com computador de 
bordo e porta-malas totalmente revestido. 

FIAT UNO oferece conforto e praticidade 
na cidade e na estrada 

Imagem meramente ilustrativa.

FIAT UNO ATTRACTIVE
Motor 
Fire 1.0 EVO, flex, quatro cilindros, 8 V
Potência 
75 cv/73 cv (etanol/gasolina) 
a 6.250 rpm
Torque 
9,9 kgfm/9,5 kgfm (etanol/gasolina) a 3.850 rpm
Câmbio 
manual, cinco marchas, tração dianteira
Dimensões 
(comprimento/largura/altura)
3,81 m/1,64 m/1,48 m
Entre-eixos 2,38 m
Peso 986 kg



FIAT FIORINO é referência entre os furgões 
compactos no País

Já faz quase 30 anos que o Fiat Fiorino é sinônimo de 
veículo utilitário ágil e funcional para entregas urbanas. 
Imbatível no segmento, o modelo continua mais moderno e 
atual do que nunca, tanto que, de acordo com a Fenabrave, o 
Fiorino é a van mais vendida do País (10.802 unidades comer-
cializadas até setembro), muito à frente dos concorrentes.

Disponível nas versões 1.4, Working, Hard Working e En-
durance – além de ambulância –, o Fiat Fiorino traz sob o 
capô o moderno e econômico motor 1.4 EVO flex de quatro 
cilindros, capaz de entregar 88 cv e 12,5 kgfm (com etanol), 
que também se destaca pelo torque disponível em baixas 
rotações (confira a ficha técnica).

Capaz de transportar até 650 kg, o Fiat Fiorino traz uma série 
de equipamentos que facilitam o uso profissional no dia a dia, 

como sistema Drive by Wire (controle eletrônico da aceleração), 
alerta de manutenção programada, ganchos para amarração 
de carga, iluminação no compartimento de carga, parede di-
visória em chapa, tomada 12 V, entre outros. O Fiorino também 
se destaca no quesito segurança, com freios dotados de ABS e 
EBD e duplo airbag.

Além de eficiente e seguro, o Fiat Fiorino é um utilitário con-
fortável, e ainda pode contar com ar-condicionado, computa-
dor de bordo com seis funções (distância, consumo médio, 
consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo 
de percurso), direção hidráulica, faróis de neblina, iluminação 
no porta-luvas, predisposição para som, travas e vidros com 
acionamento elétrico e coluna de direção com ajuste de altura.

Imagem meramente ilustrativa.

FIAT FIORINO
Motor  
Fire 1.4 

EVO, flex, quatro cilindros, 8 V
Potência 

88 cv/85 cv (etanol/gasolina) a 5.750 rpm
Torque 

12,5 kgfm/12,4 kgfm (etanol/gasolina) a 3.500 rpm
Câmbio 

manual, cinco marchas, tração dianteira
Dimensões (comprimento/largura/altura)

4,38 m/1,64 m/1,90 m
Entre-eixos

 2,72 m
Capacidade de carga

650 kg



FIAT 
MOBI 
EASY

é o compacto 
com excelente 
custo-benefício 

Profissionais liberais e outros empreendedores que ne-
cessitam se locomover constantemente pela cidade sabem 
a importância de contar com um automóvel ágil, confortável 
e econômico no uso diário, e o Fiat Mobi oferece tudo isso, 
com a importante vantagem do custo acessível e dos demais 
benefícios que uma montadora do porte da Fiat consegue 
oferecer, como a ampla rede de concessionárias. Embora tenha 
apenas 3,57 m de comprimento, 1,63 m de largura e 1,49 m de 
altura, o Fiat Mobi é um veículo confortável, graças à utilização 
racional do espaço interno. O porta-malas, por exemplo, tem 
capacidade para 235 litros, mas pode ser ampliado com o reba-
timento do banco traseiro. O fácil acesso dos passageiros, aliás, 
é outro destaque do modelo, por conta das portas traseiras 

com grande ângulo de abertura. O Fiat Mobi Easy também traz 
um grande número de equipamentos de série, com destaque 
para sistema Drive by Wire (controle eletrônico de aceleração), 
console central com porta-copos, espelhos no para-sol de 
motorista e passageiro, sistema Follow me Home, display digital 
de 3,5 polegadas no quadro de instrumentos, tomada de 12 V, 
entre outros. Com relação à segurança, o Fiat Mobi conta com 
três apoios de cabeça no banco traseiro, barras de proteção nas 
portas, sinalização de frenagem de emergência, sistema Isofix 
para cadeirinhas infantis, duplo airbag e freios com ABS e EBD e 
função Lane Change (basta um toque na alavanca de seta para 
sinalizar a mudança de faixa). O Mobi Easy não possui opcionais, 
e o motor é o eficiente e robusto Fire 1.0 EVO flex.

Imagem meramente ilustrativa.

FIAT MOBI EASY
Motor 
Fire 1.0 EVO, flex, quatro 
cilindros, 8 V
Potência  
75 cv/73 cv (etanol/
gasolina) 
a 6.250 rpm
Torque 
9,9 kgfm/9,5 kgfm 
(etanol/gasolina) 
a 3.850 rpm
Câmbio 
manual, cinco marchas, 
tração dianteira
Dimensões 
(comprimento/largura/
altura)
3,57 m/1,63 m/1,49 m
Entre-eixos: 2,30 m
Peso: 907 kg 



FIAT TORO combina força e robustez  
com conforto e estilo

Muitos microempresários e produtores rurais muitas vezes 
se deparam com um dilema na hora de adquirir um veículo 
novo: é melhor optar por um modelo robusto para resistir ao 
trabalho pesado ou um mais confortável e espaçoso, pensando 
no conforto da família? A solução está na Fiat Toro Endurance, 
uma picape que traz o melhor dos dois mundos: força e re-
sistência para o trabalho combinadas com conforto e bom nível 
de equipamentos para todos os ocupantes.

Ar-condicionado, banco do motorista com ajuste de altu-
ra, travas e vidros com acionamento elétrico, computador de 
bordo, iluminação da caçamba, controlador de velocidade de 
cruzeiro, alerta de limite de velocidade, direção com assistên-
cia elétrica, revestimento de caçamba, volante ajustável em 
distância e altura e sensor de pressão dos pneus são alguns 
dos itens de série da picape.

Em termos de segurança, a Fiat Toro Endurance também 
conta com um pacote completo, incluindo controle de tração 
e de estabilidade, assistente de partida em rampa, lanternas 
de LED, apoios de cabeça e cintos de três pontos retráteis para 
todos os ocupantes e travamento automático das portas, além 
de duplo airbag e freios com ABS.

O bom desempenho do utilitário é garantido pelo confiável 
motor 1.8 E-TorQ EVO flex, de quatro cilindros e 16 válvulas, 
capaz de produzir 139 cv/135 cv e 19,3 kgfm/18,8 kgfm (etanol/
gasolina), dotado de sistema de partida a frio que dispensa 
gasolina, em conjunto com o eficiente câmbio manual de cinco 
marchas. A suspensão independente nas quatro rodas garante 
estabilidade e conforto na medida certa, além de robustez com 
a caçamba carregada. Falando nisso, a Toro Endurance tem 
capacidade para 550 kg de carga.

FIAT TORO ENDURANCE 1.8 
MT

Motor 
1.8 E-TorQ EVO, flex, quatro 

cilindros, 16 V
Potência 139 cv/135 cv 

(etanol/gasolina) 
a 5.750 rpm

Torque 
19,3 kgfm/18,8 kgfm (etanol/

gasolina) a 3.750 rpm
Câmbio 

manual, cinco marchas, 
tração dianteira

Dimensões  
(comprimento/largura/

altura) 4,94 m/1,84 m/1,65 m
Entre-eixos 2,99 m

Peso 1.606 kg

Imagem meramente ilustrativa.




