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Novo Abarth 595 Pista, criado para condutores jovens 

 

• O novo Abarth 595 Pista, edição especial dedicada aos jovens fãs da marca do 

Escorpião, torna-se ainda mais potente, oferecendo agora 165 cv. 

• Nova cor mate Cinzento Asfalto, novos detalhes verdes e bancos com novos 

revestimentos. 

• Conectividade de primeira linha com o sistema Uconnect 7" HD preparado para 

Apple CarPlay e compatível com Android Auto
TM

.
 
 

• Telemetria Abarth integrada para medir as performances. 

• 595 Pista lança o inovador plano de comunicação "Follow the Scorpion” com 

animação com o logótipo do famoso Escorpião. 

• Equipamento e preços variam de país para país. A informação que se segue descreve 

os dados comuns a todos os mercados. Para dados mais específicos e preços, solicita-

se a consulta dos websites de imprensa locais. 

 

A versão Abarth 595 Pista foi renovada. Tão focada nas performances como sempre, é 

dedicada aos mais jovens fãs do Escorpião. O 595 Pista está ainda mais potente. Com um novo 

motor e novo turbocompressor Garrett e potência de 165 cv, é equipado com o icónico escape 

Record Monza Active e com suspensão traseira Koni com tecnologia FSD (Amortecimento de 

Frequência Seletiva) que realça as performances, oferecendo melhores níveis de 

comportamento em estrada, comportamento dinâmico e estabilidade, em total segurança.  

O novo e sobredimensionado turbocompressor Garrett, com relação de compressão 

geométrica reduzida de 9:1, otimiza a temperatura na câmara de combustão para pressão 

equivalente e permite que sejam atingidos valores de binário máximo (230 Nm) a rotações 

mais baixas (2250 rpm com modo Sport), sendo a velocidade máxima atingida a rotações mais 

elevadas. Isto comporta benefícios em termos de velocidade máxima (218 km/h) e, acima de 

tudo, melhora a recuperação. Em quinta velocidade, o novo Pista acelera de 80 a 120 km/h em 

7,8 segundos. 

O 595 Pista oferece de série todo o equipamento necessário para assegurar o excitante prazer 

de condução típico dos modelos com a marca do Escorpião. Por exemplo, dispõe de volante 

com base cortada e marcador de posição no topo do volante, particularmente útil na condução 
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desportiva, e de botão "Sport" que ajusta o débito de binário máximo e a regulação da direção 

e do acelerador. O sistema de travagem é específico da Abarth e garante segurança de 

primeira classe, incorporando discos ventilados dianteiros de 284x22mm e traseiros de 240x11 

mm. O novo Pista dispõe ainda de transmissão automática de cinco velocidades com comando 

de patilhas. 

 

Nova cor de carroçaria e detalhes repletos de adrenalina 

A gama de cores do novo Abarth 595 Pista inclui Cinzento Asfalto mate, além de Cinzento 

Record, Cinzento Campovolo, Preto Scorpione, Azul Podio, Branco Gara, Vermelho Fuoco, 

Amarelo Modena e Verde Adrenalina. No exterior, o novo Kit Estético Verde Adrenalina 

oferece pormenores verdes nas aplicações dos para-choques dianteiro e traseiro e nas capas 

dos retrovisores exteriores. As tampas dos cubos das rodas também são verdes. Os novos 

revestimentos marcam uma forte presença no interior com padrão diamante nos bancos 

desportivos de série, ou genuína estética racing nos bancos Sabelt 70, disponíveis como 

opcional. 

 

Sempre conectado, mesmo em pista 

Dirigido a jovens condutores, o Abarth 595 Pista oferece o melhor que há em termos de 

conectividade ao serviço das performances. Está equipado com Apple CarPlay e Google 

Android Auto
TM

 com sistema Uconnect™ 7” HD de série. O sistema de informação e 

entretenimento dispõe de ecrã de alta definição e Telemetria Abarth, aplicação integrada 

criada para medir as performances. 

Android Auto, Google Play e Google Maps são marcas registadas da Google LLC. 

Apple CarPlay é uma marca registada da Apple Inc. 

 

"Follow the Scorpion", uma inovadora abordagem nos meios de comunicação social 

"Follow the Scorpion" marca também a estreia do Abarth 595 Pista. O novo projeto de 

comunicação inclui uma animação com o logótipo da marca para expressar as nuances do 

caráter Abarth, também através de edições especiais a serem utilizadas em ocasiões muito 

particulares. Os logótipos surgirão no Facebook, no Instagram e no Twitter para identificarem 

diversos conteúdos, como entusiasmo pela marca, performances, competição, novidades, 

inovação, tecnologia e informação e entretenimento. Além disso, todos os meses serão 
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marcados, de forma criativa, os mais importantes eventos do calendário Abarth entre 

setembro e dezembro. O novo projeto expressa perfeitamente o dinamismo da marca através 

de uma original ideia criativa que, de uma forma envolvente, dinamizará as redes sociais para 

manter a comunidade Abarth sempre atualizada com as novidades. 

 

Soluções financeiras FCA Capital para o novo Abarth 595 Pista 

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 Abarth, fornecendo uma 

ampla gama de soluções financeiras para proporcionar a todos os seus clientes a melhor 

experiência possível, no financiamento do seu novo Abarth 595 Pista. 

 

Os clientes que desejarem o novo Abarth 595 Pista podem escolher entre os seguintes 

produtos:  

• Crédito Automóvel: A forma mais clássica de financiamento, destinada principalmente 

ao uso particular, com prestações flexíveis e prazos alargados.  

• Crédito Automóvel com Balloon: Uma modalidade de crédito automóvel que permite 

deixar até 30% do PVP do veículo 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:  

• A nível da proteção financeira, com o CPI, que assegura o pagamento do 

financiamento em caso de situações adversas e imprevisíveis, como desemprego ou 

doença.  

• A 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, 3 de outubro de 2019 
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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 


