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O 500 E PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

MAIS PODER À
NATUREZA.

O 500 e o Panda Hybrid Launch Edition chegaram com um objetivo claro: mudar a tecnologia para que a natureza não mude.
Desde o novo e mais eficiente motor híbrido, até à exclusiva cor Verde Gota de Orvalho e aos interiores Seaqual com Plástico
Marinho Reciclado e recolhido do mar. Uma série especial inspirada na beleza da natureza e na grandiosidade dos oceanos.

NOVO MOTOR HÍBRIDO

UMA TRANSFORMAÇÃO QUE
COMEÇA NO INTERIOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
500 E PANDA:
•
•
•
•

Número de cilindros: 3
Cilindrada: 999 cm3
Caixa de velocidades: manual
Velocidades: 6 + marcha atrás

500

A série especial Mild Hybrid Launch Edition é equipada com o novo motor híbrido com sistema elétrico de 12 V que reduz as emissões e
consumo de combustível. Uma tecnologia que, nas fases de aceleração, fornece assistência elétrica ao motor alimentado por uma bateria de iões
de lítio carregada durante as fases de travagem e desaceleração, sem qualquer fonte de alimentação externa.

Velocidade máx.: 167 km/h
Aceleração (0–100): 13,8 seg.
Consumo de combustível (l/100 km): 5,3-5,4
Emissões de CO2 (g/km): 119-121
Potência máxima CE: 70 cv (51 kW) 6000 rpm
Binário máximo CE: 92 Nm (9,38 kgm) 3500 rpm

PANDA
COMBUSTÍVEL

CO2

Redução do consumo e das emissões de CO2 .

Fácil de utilizar, a bateria carrega-se a si própria
nas fases de Desaceleração e Travagem.

Mais divertido graças à função E-Assist.

Velocidade máx.: 155 km/h
Aceleração (0–100): 14,7 seg.
Consumo de combustível (l/100 km): 5,6-5,9
Emissões de CO2 (g/km): 126-132
Potência máxima CE: 70 cv (51 kW) 6250 rpm
Binário máximo CE: 90 Nm (9,27 kgm) 3250 rpm

A especificação indica os valores de CO 2 e de consumo de combustível
determinado com base no novo procedimento de teste WLTP conforme
Regulamento 2017/1347.
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INTERIORES SEAQUAL

UM MAR DE
POSSIBILIDADES.
1 Os resíduos de plástico são
recuperados do Mediterrâneo para
obter aparas ou grânulos de PET
(tereftalato de polietileno).

5 O tecido é tratado com corantes e

acabamentos ecológicos tendo em
conta a poupança de água e de energia,
completando assim um processo
vertical amigo do ambiente.

4 Na fase de tecelagem, o FIO SEAQUAL
é misturado com outras fibras ecológicas,
naturais, recicladas ou recuperadas.

2 Esta ação ajuda a limpar o
lixo dos oceanos com a ajuda
de pescadores.

3 O plástico é transformado em fio de
poliéster utilizado para fabricar tecido.

Até mesmo os interiores do Hybrid Launch Edition do 500 e do Panda são criados tendo a natureza em mente, uma vez que são
realizados com FIO SEAQUAL, uma fibra inovadora proveniente do plástico recolhido do fundo do mar, contribuindo para a preservação
dos recursos naturais e para a redução do lixo nos oceanos.

Estofos específicos com zona central em tecido
FIO SEAQUAL fabricado com Plástico Marinho
Reciclado e recolhido do mar.
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500 HYBRID LAUNCH EDITION

ÍCONE NATURAL.

Com o 500 Hybrid Launch Edition, o sempre-verde 500 é ecológico em todos os aspetos. Uma série especial, disponível nas versões
berlina e cabrio, que tornará a condução mais sustentável, deixando apenas vibrações verdes à sua passagem.
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Exterior:

EQUIPAMENTO DE SÉRIE DO 500 HYBRID

- Emblema Launch Edition
- Emblema Hybrid na porta da bagageira
- Detalhes exteriores cromados acetinados
- Jantes em liga leve específicas de 16” com acabamento preto e detalhes brancos
- Capota preta (para a versão Cabrio)
- Teto em vidro (para a versão Berlina)
- Faróis de nevoeiro
- Luzes diurnas (DRL) LED

Interior:
- Interior com TECIDO SEAQUAL
- Tabliê na cor da carroçaria (Verde mate no caso de carroçaria
Verde Gota de Orvalho)
- Ecrã inicial específico
- Rádio Uconnect™ de 7” com integração de Apple CarPlay
e compatibilidade com Android Auto™
Nova
- Visor TFT de 7”
Verde Gota
de Orvalho
- Limitador de velocidade e Cruise Control
5CD – código 196
- Ar condicionado manual
- Banco regulável em altura
- Banco traseiro fracionado 50/50
Estofos específicos com zona
central em tecido FIO SEAQUAL
fabricado com Plástico Marinho
Reciclado e recolhido do mar.

Fluxo de energia.

Graças ao prático visor TFT de 7” é possível
monitorizar constantemente o suporte elétrico
ao motor híbrido enquanto a bateria está a
carregar, bem como o estado de carga da bateria.

Diagrama de viagem.

Um diagrama simples e intuitivo mostra
quando a bateria fornece energia ao motor e
quando está a carregar.

Branco Gelato
5CA – código 268

Azul Dipinto di blu
5DT – código 687

Cinzento Carrara
5DL – código 735

Verde Lattementa
74G – código 166

Cinzento Cortina
5JQ – código 676

Preto Vesuvio
5CE – código 876

Azul Italia
61Q – código 425
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PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

ECOLOGICAMENTE
DIVERTIDO.

Para o Panda Hybrid Launch Edition a diversão é uma atitude natural, porque tudo neste veículo foi concebido para estar mais perto
da natureza. Está pronto para conduzir de forma ecologicamente divertida?
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PANDA HYBRID
Exterior:
- Emblema Hybrid na porta da bagageira
- Emblema Launch Edition
- Jantes em liga leve Style de 15” com detalhes em branco
- Placa inferior de proteção e frisos laterais na cor da carroçaria
- Capas dos retrovisores exteriores na cor da carroçaria
- Barras no tejadilho pretas
- Luzes diurnas (DRL) LED
- Faróis de nevoeiro

Interior:
- Interior específico com tecido fabricado com FIO SEAQUAL
- Tabliê em Verde Gota de Orvalho mate
- Ar condicionado automático
- Rádio Uconnect™ Mobile com Bluetooth® e suporte
para smartphone

Estofos específicos com zona
central em tecido FIO SEAQUAL
fabricado com Plástico Marinho
Reciclado e recolhido do mar.

Verde Gota
Nova de Orvalho
5CD – código 338

Branco Gelato
5CH – código 296

Cinzento Colosseo
10N – código 581

Preto Cinema
5CJ – código 601

Cinzento Moda
5CG – código 785

Azul Giotto
5CF – código 789

O visor central do painel de instrumentos mostra as indicações de funcionamento do motor híbrido:
• Fluxo de energia
• Poupança de energia
• Nível de carga da bateria auxiliar
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