Novos Tipo Mirror e Tipo Street enriquecem a gama Fiat Tipo
● As novas versões Mirror e Street são os mais recentes membros da família Fiat Tipo. Para

quem procura tecnologia, estilo e competitividade, estas versões vêm completar a gama
dedicada a clientes jovens.
● Distinguindo-se pela nova cor de carroçaria Azul Venezia e pormenores cromados, o Tipo

Mirror é equipado, de série, com sistema UconnectTM 7" HD LIVE com ecrã tátil,
integração com Apple CarPlay e compatibilidade com Android AutoTM.
● A gama Street oferece funcionalidade extraordinária, sem compromissos. Combina estilo

que sobressai na multidão urbana com todos os pontos fortes do Tipo: atitude decidida e
preço competitivo.
● O Fiat Tipo Mirror e o Fiat Tipo Street estão disponíveis nas carroçarias de 5 portas e

Station Wagon.
● Motores a gasolina e turbodiesel com transmissão manual e preços a partir 18.670€.

O Fiat Tipo Mirror e o Fiat Tipo Street são as duas novas versões que vêm ampliar a família
Tipo, oferecendo conectividade, preços acessíveis e estética atraente. A primeira é dedicada a
clientes interessados em conectividade que procuram as mais recentes tendências em termos
de infoentretenimento. A segunda dirige-se aos jovens de hoje, adultos de amanhã, que
procuram comodidade extraordinária, sem compromissos: conteúdos fortes e preço reduzido.
As conhecidas qualidades de espaço interno, funcionalidade e flexibilidade que deram tanto
sucesso ao modelo continuam a manter-se. Não é por acaso que a gama Tipo é líder no seu
segmento em Itália, encontrando-se entre as 10 mais vendidas em sete países europeus. Em
Portugal tem obtido uma excelente performance, ocupando uma posição de destaque no
competitivo segmento C, e o 3º lugar das carrinhas mais vendidas neste segmento. Marcada
pelo sucesso constante desde o início, a família Tipo foi nomeada "Best Buy Car 2016" pelo
painel "Autobest", constituído por 26 jornalistas pertencentes às dez mais importantes revistas
europeias de automóveis. É um modelo global que representa os consagrados conceitos
típicos da Fiat – funcionalidade, simplicidade e personalidade. É global por natureza e até no
design, já que é uma criação internacional de peritos nos campos do design, da engenharia, do
produto e do marketing, de Itália, Turquia, Coreia, Espanha, Rússia e Áustria. Esta natureza
global foi validada o ano passado por um Tipo de produção em série que deu “a volta o
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mundo” em 133 dias. Viajou 41.000 quilómetros, passou 400 horas na estrada sem
necessidade de manutenção suplementar, tendo visitado 22 países e 122 cidades, suscitando
sempre a curiosidade e a admiração do público.

Fiat Tipo Mirror, tecnologia e elegância
Com conteúdos específicos e exclusivas combinações de cores, a série especial Mirror é a
simbiose perfeita da tecnologia e do estilo do Tipo. A conectividade é de série com o
UconnectTM 7" HD LIVE com ecrã tátil e integração com Apple CarPlay e compatibilidade com
Android AutoTM. Equipado com estes avançados conteúdos, o modelo torna-se a extensão do
smartphone do condutor, permitindo o acesso às principais aplicações do dispositivo com
segurança e diretamente a partir do posto de condução, mantendo sempre as mãos no
volante. Mas o Tipo Mirror também é estilo. A exclusiva nova cor Azul Venezia, disponível
como opcional, estreia-se neste modelo e combina na perfeição com uma série de sedutores
elementos cromados, como os puxadores das portas, os frisos laterais, o contorno da grelha
inferior, as molduras dos faróis de nevoeiro e o revestimento dos retrovisores.
A estética completa-se com o emblema especial "Mirror" no pilar e com as jantes de 16” de
liga leve adiamantadas.
Android Auto, Google Play e Google Maps são marcas registadas da Google LLC.
Apple CarPlay é uma marca registada da Apple Inc.

Mopar® Connect: Maior Conexão, Melhor Proteção
Mopar® Connect, o inovador conjunto de serviços conectados dedicados à segurança e ao
controlo do veículo à distância, está disponível como opcional na gama Mirror. Integra serviços
Uconnect LIVE e acrescenta novas funcionalidades, como assistência em viagem, socorro em
caso de acidente e localização da viatura em caso de roubo. O sistema pode ainda ser usado
para controlar algumas funções da viatura à distância, como enviar um alerta se a mesma
exceder um certo limite de velocidade ou se sair de uma zona previamente determinada num
mapa, ou trancar e destrancar as portas à distância. Com os serviços de localização, o Mopar®
Connect permite que os utilizadores localizem facilmente o sítio onde estacionaram ou onde
se encontra a viatura no momento. Por último, permite ainda que consultem informação sobre
o estado da viatura, como nível de combustível ou carga da bateria, no respetivo smartphone.
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Como parte de um projeto desenvolvido com o Targa Telematics, está ainda disponível uma
versão Fleet do Mopar® Connect dirigida a empresários, profissionais independentes ou
empresas para gerir os veículos de serviço. Além das funcionalidades básicas, esta versão
representa um instrumento completo para supervisionar e gerir de forma eficiente e eficaz a
frota da empresa.

Fiat Tipo Street, estilo acessível
O Fiat Tipo Street dirige-se a clientes jovens que desejam um veículo dinâmico, com estilo e
acessível. A nova versão Street, com a sua forte personalidade Pop, oferece novas jantes de
16” de liga leve em preto brilhante, vidros escurecidos e pormenores em tom escuro
contrastante nas capas dos retrovisores, na grelha e nos puxadores externos e internos das
portas. A arrojada estética dos faróis com iluminação diurna com LED e o emblema específico
consolidam o caráter Street desta série especial. O conjunto realça o equilíbrio do design
italiano, garantindo personalidade e estilo sem descurar a funcionalidade. O Tipo é acolhedor e
prático sob todos os aspetos e a versão Street junta um toque de dinamismo a estas suas bem
conhecidas características. Por outras palavras, combina um estilo que sobressai na multidão
urbana com todos os pontos fortes do Tipo: atitude decidida, preço reduzido e extraordinária
comodidade sem compromissos.
Ampla escolha
As novas séries especiais Mirror e Street estão disponíveis em configuração de 4 portas, 5
portas e Station Wagon, com uma ampla gama de motores respeitadores das rigorosas regras
WLTP. A gama inclui os motores a gasolina 1.4 de 95 cv e as unidades diesel Multijet 1.3 de 95
cv e 1.6 de 120 cv..

Soluções financeiras FCA Capital para os novos Fiat Tipo Mirror e Street
A FCA Capital Portugal, Instituição Financeira de Crédito do grupo da Fiat Chrysler Automobiles
e do Crédit Agricole Consumer Finance, apoia as vendas de veículos Fiat fornecendo uma
ampla gama de soluções financeiras para ajudar os clientes a financiar o seu novo Tipo.
O cliente que desejar conduzir um novo Tipo, com tecnologia, estilo e competitividade, pode
optar por um dos seguintes produtos:
●

Crédito Automóvel: A forma mais clássica de financiamento, destinada principalmente ao
uso particular, com prestações flexíveis e prazos alargados.
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●

Crédito Automóvel com Balloon: Modalidade de crédito automóvel que permite deixar
até 30% do PVP do automóvel para o final do contrato.

●

Leasing: Solução financeira especialmente adequada à Empresas, ENI’s e Profissionais
Liberais, permite flexibilidade ao nível da entrada e também no valor residual. Oferece a
possibilidade de escolha, na data de termo do contrato, entre devolver, manter ou
substituir a viatura por outra nova;

Adicionalmente, a FCA Capital propõe uma vasta gama de serviços opcionais, que podem ser
associados ao contrato de financiamento, tanto ao nível da proteção financeira – com o CPI,
que assegura o pagamento do financiamento em caso de situações adversas e imprevisíveis,
como desemprego ou doença, como também ao nível da protecção do veículo - com o GAP,
que protege o cliente numa eventual situação de perda total do veículo, reembolsando-o pela
diferença entre o valor comercial do automóvel à data do sinistro e o saldo em dívida até aos
limites acordados.

Porto Salvo, 10 de Janeiro de 2018

Para mais informações, contactar:

Sara Bravo
Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep & Fiat Professional
Public Relations Director
Office: +351 21 412 55 33
Mobile: +351 91 878 35 62
Email: sara.bravo@fcagroup.com
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