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Dê as boas-vindas ao novo 500 elétrico e a um tipo  
de mobilidade completamente novo: mais avançado,  
tecnológico e sustentável, mas, acima de tudo, simples  
e agradável de usar, em pleno estilo Fiat.
Inspira as pessoas a mudarem, transformando obrigação  
em beleza e melhorando não só o presente do mundo,  
mas também o seu futuro.

O  N O V O  F I A T  5 0 0  T O T A L M E N T E  E L É T R I C O

BEM-VINDO DE VOLTA  
 FUTURO
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UM NOVO OLHAR   
     SOBRE O AMANHÃ

Graças a novos faróis com LED, o novo 500 ajuda  
a ver a estrada e o mundo com olhos diferentes.  
Tal como o 500 sempre fez. A primeira geração deu  
às pessoas mobilidade e liberdade; a segunda transformou  
os carros citadinos em carros na moda; a terceira tem um  
objetivo ainda mais ambicioso: um futuro melhor para todos. 
Incluindo o nosso planeta.
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SETAS COM ASAS
Os indicadores laterais em  LED,  
uma homenagem ao design histórico  
do 500, levam-no numa viagem  
do passado para o futuro.

LUZ LED INFINITY  
O aspeto de uma expressiva sobrancelha, 
graças ao renovado design e à tecnologia  
do futuro, oferecendo uma visão mais  
nítida da estrada.

Fiel às suas raízes e ao estilo icónico do 500, o novo 500 elétrico está mais bonito 
do que nunca, graças a um novo design mais simples e requintado, de linhas 

subtis, com o logótipo do 500 deslocado para a frente, a fim de reafirmar  
a sua inconfundível personalidade. Mais largo e mais comprido do que nunca, 

tem uma presença ainda mais marcada na estrada.

PORMENORES  
     QUE FAZEM GRANDES COISAS ACONTECEREM
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Do encontro entre o estilo e o conforto resultou uma  
exclusiva experiência de condução. 

O interior, caracterizado por design depurado, linhas simples  
e menos botões, foi projetado de forma a amplificar o espaço,  

incorporando detalhes inspirados na natureza e na sustentabilidade.  
Além disso, com o novo apoio de braços dianteiro com espaço para  

colocar objetos e com o suporte para smartphone  
com carregamento sem fios, tudo ficará no devido lugar.

MAIS ESPAÇO   
     PARA A CONSCIÊNCIA

EMBARQUE A CAMINHO DO FUTURO 
Os bancos do novo 500, inovadores  

e sustentáveis, são revestidos  
de tecido Seaqual® feito com  

plástico marinho reciclado.

UMA ASSINATURA ICÓNICA  
Um logótipo específico adorna o volante, remodelado para evocar o 

estilo essencial da versão de dois raios do Fiat 500 de 1957. 09



RECARREGUE AS   
 SUAS EMOÇÕES

CARREGAMENTO RÁPIDO ATÉ 85 QUILOWATTS
Em apenas 5 minutos, o tempo para um café,  

obtém autonomia para 50 km: um dia todo na cidade.

CRIADO PARA A CIDADE
Aprecie a viagem com toda a tranquilidade, graças a  
uma autonomia até 460 km em cidade e até 320 km  

em ciclo combinado (WLTP)*.  
*ver página 24

EASYWALLBOX
Carregue a viatura de forma fácil e direta a partir de casa com a 

EasyWallbox: potência de carregamento até 3 kW sem necessidade 
de instalação por um técnico. E se pretender mais potência, poderá 

aumentar a potência da sua EasyWallbox para 7kw otimizando o 
sistema doméstico (necessidade de intervenção técnica).

MODO SHERPA
Este modo de condução inteligente poupa energia ao 

otimizar a carga da bateria, o ar condicionado, a velocidade 
e a aceleração. Proporciona mais autonomia, permitindo-lhe 

chegar ao seu destino.

CABO MODO 3
Utilize o Cabo Modo 3 para carregar o  

seu novo 500 num posto de carregamento público.

CONDUÇÃO COM UM PEDAL
Com apenas um pedal, pode acelerar e desacelerar,  
recuperando assim energia cinética para ajudar a 

carregar a bateria. No entanto, poderá sempre travar 
com o pedal para tornar a condução o mais fácil 

possível.

Preservar o planeta, a leveza e a alegria de viver faz parte 
da nossa missão. Para isso, o novo 500 foi construído 
sobre uma plataforma completamente nova,  
100% elétrica, concebida para a próxima década.
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Optámos por superar todos os limites elétricos oferecendo autonomia no topo do segmento  
e soluções de carregamento rápidas e de fácil utilização, para que possa desfrutar de um estilo  
de vida sustentável e fascinante.
A começar pelo inconfundível som: tão criativo como o espírito italiano. É mais do que apenas um som,  
é um verdadeiro acompanhamento musical quando se liga o motor, quando se desliga e em movimento.

PURO  
    PRAZER

OUÇA TODOS OS SONS DO 500 AQUI.

SÓ UM 500 ELÉTRICO CONSEGUIRIA  
PRODUZIR UM SOM DESTES: ÚNICO,  
TAL COMO ELE.

MY E-CHARGE
Descubra um mundo de serviços 
para encontrar o posto de 
carregamento público mais próximo 
e aceder a modos de carregamento, 
pagamentos e histórico. Pode, 
também, gerir de forma remota a 
sua EasyWallbox a partir de casa.

RFID CARD 
O cartão RFID, em conjunto com a 
app My Easy Charge, possibilita o 
acesso a mais de 170.000 postos 
de carregamento em 21 países da 
Europa.
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A MELHOR TECNOLOGIA   
       PARA UMA VIDA MELHOR

O primeiro citadino equipado com Condução Autónoma Nível 2.  
O novo 500 consegue acelerar, manter uma distância segura, manter-se na 
faixa de rodagem, ler sinais de trânsito e lembrá-lo dos limites de velocidade, 
em total autonomia, como um verdadeiro copiloto. 

Travagem de Emergência 
Autónoma  

O novo 500 travará 
automaticamente para evitar 

possíveis colisões com 
veículos, peões ou ciclistas. 

Chamada  
de Emergência

Em caso de emergência, 
o novo 500 irá ajudar, 

efetuando uma chamada 
que transmite a localização 
e as condições do veículo. 

Sensor de Deteção  
de Fadiga

O sistema deteta se está 
cansado e sugerirá uma 

pausa.

Assistência à  
Manutenção na Faixa

Evite o risco de passar 
involuntariamente as 
marcações brancas, 

permanecendo sempre na 
faixa de rodagem.

Manutenção no  
Centro da Faixa
Um simples botão  

ajuda-o a manter-se 
sempre no centro da faixa 
de rodagem. Este inovador 

sistema encarregar-se-á 
de seguir a estrada por si.

Cruise Control  
Adaptativo Inteligente 
Defina a velocidade e desfrute 

a viagem; o novo 500 irá 
conservar uma distância 

segura e manter a velocidade 
sob controlo.

Drone View  
360°

11 sensores garantirão 
uma visão a 360° em torno 

do veículo para detetar 
quaisquer obstáculos  
e para o alertar para  

a eventual proximidade  
de objetos.

Monitorização  
de Ângulo Morto 

Um sensor ultrassónico 
alerta-o se houver algo  
na lateral ou na traseira  

do seu veículo.

Câmara de  
Estacionamento Traseira 

A câmara transmitirá uma 
imagem de alta resolução 
de tudo o que está por trás 
do seu veículo, ajudando-o 

durante o estacionamento ou 
em manobras  

em marcha atrás.

Reconhecimento de 
Sinais de Trânsito e  

Assistente de Velocidade   
O novo 500 deteta e 

reconhece sinais de trânsito. 
Com o limitador de velocidade 

ativado, poderá definir a 
velocidade da viatura até ao 

limite máximo permitido.

Take
a break!
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O sistema de infoentretenimento “Cinerama”, completamente novo, projeta-o em direção  
ao futuro. Com ecrã de 10,25” rápido, intuitivo e fácil de utilizar, permite-lhe aceder, sem fios,  
a novos conteúdos e a recursos avançados, como Apple CarPlay e Android Auto™. Graças  
ao Bluetooth® ultrarrápido, estará ligado aos seus dispositivos em menos de 5 segundos.  
Além disso, pode desfrutar o novo painel de instrumentos de 7”, o sistema de carregamento  
de telemóvel sem fios e o rádio com navegador integrado.

CONECTADO   
      AO SEU MUNDO

O SEU NOVO 500, NO SEU SMARTPHONE
Desfrute da melhor conexão, tanto a bordo do veículo como longe dele. Graças à nova app que é mais do que 
apenas uma app, é um ecossistema avançado de aplicações que, com o Uconnect™ Services, permite-lhe que 

aceda a um mundo de possibilidades e controle o seu Novo 500 elétrico, quando e onde estiver.

CONTROLO REMOTO PERFEITO:
MY REMOTE

Localize a posição do veículo diretamente 
a partir do seu smartphone. Tranque e 

destranque as portas, verifique o nível de 
carga e programe o Ar Condicionado e o 

carregamento do veículo. Integração Alexa.

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM  
PERSONALIZADA 24/7:  

MY ASSISTANT

FAÇA A GESTÃO DO CARREGAMENTO:   
MY ECHARGE

Partilhe o destino a partir da sua app e do seu 
veículo. O ecrã mostra o seu destino, com 

trânsito em tempo real, atualizações sobre o 
tempo, notificações de radares de velocidade e 
postos de carregamento. Os seus mapas são 
sempre atualizados “over the air”, oferecendo 

uma experiência tranquila e perfeita.

NOVA NAVEGAÇÃO CONECTADA:  
MY NAVIGATION

Informações em tempo real sobre as 
condições do seu carro.

VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO  
EM TEMPO REAL:  

MY CAR

T R A N S F I R A  A  A P P  F I AT

RASTREIO DE VEÍCULO FURTADO: 
MY ALERT

Em caso de furto, será posto em contacto 
com um operador e o seu veículo  

será rastreado para ajudar a polícia  
na respetiva recuperação.

Chamadas de emergência por meio de uma 
luz no teto para contactar um assistente 
dedicado ou para solicitar assistência em 
viagem, diretamente a partir do veículo, do 

ecrã tátil ou da app FIAT.

Um mundo de serviços para gestão do 
carregamento elétrico. Localize postos de 

carregamento públicos nas proximidades e 
aceda a funcionalidades para carregar, pagar 
e manter o histórico de carregamentos. Em 
casa, pode aceder facilmente à sua Wallbox 

privada e, com a gestão remota, tirar o 
máximo partido da sua Connected Wallbox.
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INTERNET MÓVEL: 
MY WI-FI

Conecte até 8 dispositivos e aceda  
ao Assistente de Voz Amazon Alexa  

dentro da sua viatura.



O novo 500 elétrico corresponde exatamente aos seus desejos: disponível em 
versão Berlina, Cabrio e 3+1 e em vários níveis de equipamento. Tudo o que tem a 
fazer é descobrir a que mais lhe convém. 

_Jantes em ferro de 15’’
_Faróis de halogéneo + Luzes diurnas LED
_A/C Manual
_Travão de Estacionamento Elétrico
_Keyless Go
_Ecrã a Cores de 7” TFT 
_Suporte para Smartphone
_Sensor de Deteção de Fadiga
_Travagem de Emergência Autónoma
_Assistência à Manutenção na Faixa
_Reconhecimento de Sinais de Trânsito
_E-call
_Carregamento rápido 50 kW 
_Cabo Modo 2 (3 kW)
_180 km (WLTP)

SÓ BERLINA 

Além dos conteúdos da versão Action:
_Jantes Estilizadas de 15’’
_Rádio com ecrã tátil de 7’’
_CarPlay/Android Auto™
_Uconnect™ Services
_Digital Audio Broadcast
_Cruise Control
_Carregamento rápido 85 kW
_Cabo Modo 2 (3 kW)
_320 km (WLTP)

BERLINA • CABRIO • 3+1

Além dos conteúdos da versão Passion:
_Jantes em liga leve de 16”
_Volante em Ecopele
_Vidros Elétricos
_ Keyless Entry & Go com Capa de Chave 
Totalmente Nova

_A/C Automático
_Rádio NAV de 10,25”
_Informação de Sinais de Trânsito
_Sensores de Chuva
_Carregamento rápido 85kW
_Cabo Modo 2
_320 km (WLTP

BERLINA • CABRIO • 3+1

DIFERENTES VERSÕES   
 TODAS EXCLUSIVAS
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A exclusiva “launch edition” está disponível em versão Berlina e Cabrio e, a partir de agora,
também 3+1: o novo design que introduz uma porta lateral adicional para facilitar
o acesso ao banco de trás. Três expressões de versatilidade que representam  
o novo 500 no seu melhor.

Além dos conteúdos da versão Icon:
_Jantes em liga leve adiamantadas de 17”
_Faróis com LED
_Frisos laterais comados
_Placa específica (não numerada)
_ Capota com monograma (Cabrio)/  
Teto de vidro fixo (Berlina)

_Bancos em ecopele
_Banco traseiro fracionado 50/50
_  Apoio de Braços central c/ consola  
central fechada

_Tapetes Dianteiros e Traseiros 
_Copiloto Fiat (Condução Autónoma Nível 2)
_Carregador sem fios
_ Drone View 360° e Câmara  
de estacionamento traseira

_Monitorização de Ângulo Morto em Cidade 
_Carregamento rápido 85 kW 
_Cabo Modo 3 (11 kW)
_320 km (WLTP)
_Segunda porta lateral (só na versão 3+1)

LA PRIMA OPENING EDITION 

A CADA UM     
       A SUA FORMA DE PERFEIÇÃO

BERLINA • CABRIO • 3+1
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DE QUE COR      
        É O FUTURO?

COR CAPOTA

BRANCO ICE CINZENTO EARTH

AZUL CELESTIAL CINZENTO CLOUDVERDE OCEAN

PRETO ONYX

AZUL GLACIERROSA GOLD CINZENTO MINERAL

Capota Azul

Capota Cinzenta

Capota Preta

Capota com 
Monograma

TE
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LO
UMA QUESTÃO     
 DE ESTILO

Personalize o seu novo 500 como desejar,  
tem três versões à escolha.

ACTION PASSION ICON

PACK RADIO (OPC. 3RD)
• Rádio de 7’’ (07W) • CarPlay/Android Auto™ (8EW) • Carregador Móvel sem 
Cabos (RFX) • Uconnect™ Services (RTK) • DAB (RS9) • Funcionamento na  
1.ª fila c/USB (0SU)

PACK STYLE BERLINA (OPC. 3RL)
• Vidros traseiros escurecidos (070) • Tapetes dianteiros/traseiros com logo 
500 (396) • Placa de proteção de soleira (018)

PACK STYLE CABRIO (OPC. 3RM)
• Vidros traseiros escurecidos (070) • Tapetes dianteiros/traseiros com 
logo 500 (396)

PACK EYE PARK (OPC. 3RI)
• Drone View 360° (XAH) • Monitorização de Ângulo Morto (XAN)  
• Câmara de estacionamento traseira (9YN) • Retrovisores elétricos com 
desembaciamento e sensor temperatura (041) • 6 altifalantes (RCG)

PACK MAGIC EYE (OPC. 3RK)
• Faróis com LED (5EM) • Regulação automática de máximos (1H2)  
• Retrovisor interno eletrocromático (410)

PACK FIAT CO-DRIVER HIGH (OPC. 3RH)
• Copiloto Fiat (Condução Autónoma Nível 2) (NH1)• Drone View 360° (XAH) 
• Monitorização de Ângulo Morto (XAN) • Câmara de estacionamento traseira 
(9YN) • 6 altifalantes (RCG) • Retrovisores elétricos com desembaciamento e 
sensor temperatura (041)

PACK FIAT CO-DRIVER MID (OPC. 3RG)
• Copiloto Fiat (Condução Autónoma Nível 2) (NH1) • Drone View 360° (XAH)
• Monitorização de Ângulo Morto (XAN) • Câmara de estacionamento traseira 
(9YN) • Informações sobre Sinais de Trânsito (0XR) • Rádio 10,25’’ NAV (9YT) 
+ 6 altifalantes (RCG) • Retrovisores elétricos com desembaciamento e 
sensor temperatura (041) • Volante em ecopele (318) 

C
O

N
FO

R
TO

PACK WINTER ENTRY (OPC. 3RF)
• Rádio 7’’ (07W), CarPlay/AA (8EW) • Carregador Móvel sem Cabos (RFX) 
• Uconnect Services (RTK), DAB (RS9) • Funcionamento na 1.ª fila  
c/USB (0SU) • Bancos dianteiros com aquecimento (452) • Para-brisas  
com aquecimento (253) • Retrovisores elétricos com desembaciamento  
e sensor temperatura (041)

PACK WINTER (OPC. 6R7)
• Bancos dianteiros com aquecimento (452)  
• Para-brisas com aquecimento (253)

PACK CONVENIENCE CABRIO (OPC. 3RO)
• A/C automático (140) • Vidros elétricos  (038) • Keyless Entry e  
Keyless Go (9Z0) • Abertura/fecho da capota remotamente (GWB)

PACK COMFORT SEATS (OPC. 3RJ)
• Regulação manual mecânica dos bancos dianteiros em 6 posições 
(JTM) • Apoio de Braços Central (132) • Consola central com 
armazenamento (467)

PACK CONVENIENCE BERLINA (OPC. 3RN)
• A/C automático (140) • Vidros elétricos  (038) • Keyless Entry e  
Keyless Go (9Z0)



Os níveis de equipamento dos modelos e os opcionais podem variar consoante requisitos específicos legais ou de mercado. Alguns dos conteúdos descritos e/ou ilustrados neste catálogo são opcionais. Consulte a tabela de 
preços para informação detalhada. A FCA pode, em qualquer momento, introduzir modificações nos modelos descritos nesta publicação por motivos técnicos ou de ordem comercial.  
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* O valor de consumo de eletricidade é definido com base em testes oficiais, em conformidade com as disposições dos Regulamentos da UE em vigor à data de homologação. Mais concretamente, os valores indicados são calculados com 
base no protocolo de teste WLTP. Os valores de consumo de eletricidade são indicados unicamente para fins de comparação de dados de veículos. Os valores de homologação de consumo podem não representar os valores de consumo de 
eletricidade efetivos, que dependem de diversos fatores, como, por exemplo, estilo de condução, itinerário, condições meteorológicas e da estrada e estado do veículo, tipo de utilização e equipamento. Os valores de consumo de eletricidade 
especificados neste documento referem-se às versões do veículo com os valores mais elevados e com os valores mais baixos. Estes valores podem variar em função do equipamento selecionado e/ou das dimensões dos pneus. Os valores 
de consumo de eletricidade indicados não são definitivos e podem sofrer alterações se o ciclo de produção for modificado. Em qualquer caso, os valores de consumo de eletricidade oficiais do veículo adquirido serão fornecidos com os 
documentos que o acompanham. Se os valores de consumo de eletricidade forem necessários para calcular impostos e taxas relativos ao veículo, por favor remeter para a legislação aplicável em vigor.




