
 

 

Fiat Chrysler Automobiles Portugal, S.A.  
Lagoas Park, Edificio 15, Piso 2 
2740-262 Porto Salvo 

EMEA 
REGION 

 

 

Família Tipo com mais conteúdos: nova gama Tipo “More” 

 

• A nova gama Tipo “More” oferece packs específicos para todos os níveis de equipamento 

a um preço que garante ao cliente uma vantagem financeira até 50%. 

• Estão disponíveis para as versões Street, Mirror, Lounge, S-Design e Sport, indo, assim, ao 

encontro de um público diversificado em termos de idade, preferências estéticas e 

exigências de mobilidade. 

• Em 2019, o Fiat Tipo atingiu recordes de vendas fora de Itália, conseguindo uma quota de 

mercado de 2,5%, a melhor desde o seu lançamento. 

 

Entre os motivos deste sucesso do modelo compacto da Fiat, estão o design, a qualidade, o 

conforto e a versatilidade, além de uma personalidade que sobressai claramente de entre todos 

os outros modelos, mantendo-se sempre fiel ao conceito “menos é mais”. Elemento 

fundamental da família funcional da Fiat, esta estratégia tem sido particularmente apreciada e 

premiada um pouco por toda a Europa. Sem contar com Itália, em 2019 o Tipo chegou à sua 

melhor quota de sempre, correspondente a 2,5%. Na Alemanha, foi recentemente nomeado, 

pela associação nacional especializada em supervisão técnica no setor automóvel, GTÜ – 

Gesellschaft für Technische Überwachung –, e pela revista Auto Zeitung, melhor veículo usado 

na respetiva categoria após três anos de utilização.  

 

Mais é mais 

Atualmente, todas as versões do Fiat Tipo são simplesmente “mais”: mais desportivas nos níveis 

de equipamento Sport e S-Design, mais seguras e mais confortáveis no nível Lounge e mais 

cativantes no Street. Cada Fiat Tipo é enriquecido com um pacote de conteúdos específicos, 

proposto a um preço que garante ao cliente uma considerável vantagem financeira que pode 

chegar a 50%. 

 

Mais desportivo e mais confortável 

Perfeito equilíbrio entre temperamento desportivo e estilo urbano, capaz de conquistar o 

público à primeira vista, o carácter do Tipo Sport e do S-Design é enriquecido, de série, com 

conteúdos adicionais, como tejadilho preto a contrastar e jantes em liga Sport bicolores de 18" 
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da Mopar®, a marca da FCA dedicada a produtos e serviços de pós-venda dirigidos a todos os 

modelos do Grupo. Já o Tipo Lounge foi projetado a pensar em clientes que procuram um extra 

de conforto e de segurança, incluindo agora, de série, vidros escuros, faróis dianteiros a Xénon 

e pack Safety. 

 

Mais tecnologia e mais conveniência 

Espaçoso e tecnológico, dedicado a famílias “conectadas”, o Tipo Mirror passa a oferecer, de 

série, vidros escurecidos, ar condicionado de comando automático e sensores traseiros de 

estacionamento, enquanto os jovens que procuram uma viatura completa a um preço acessível, 

mas caracterizada por versatilidade e estilo, podem optar pelo Tipo Street. Atualmente, este 

nível de equipamento é proposto, de série, com interior preto, rádio com ecrã tátil Uconnect™ 

de 5", volante revestido de pele com comandos e serviços UConnect™ Live. 
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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 


