


A história da competição automóvel é marcada, desde 1949, por uma 
assinatura indelével, a do Escorpião. Uma história de paixão, divertimento e, 

em especial, de capacidade de inovar. Estávamos em 1962 quando Abarth 
teve uma ideia revolucionária: abrir a tampa do compartimento do motor 

horizontalmente. No mundo da competição, até então nunca se tinha falado 
de spoilers, mas o génio estava prestes a tornar-se uma lenda. 

Assim, em 1966, a tampa do compartimento do motor foi otimizada, 
tendo passado a ser fabricada com resina pura, de forma a aperfeiçoar 

a aerodinâmica da viatura. Hoje, por ocasião do 70º Anniversario, 
comemoramos esse espírito que sempre nos levou a sermos os primeiros.

CRIADO PARA FAZER HISTÓRIA



O Abarth 695 70° Anniversario é uma edição limitada de 1949 unidades que evoca o 
passado para proporcionar novos níveis de divertimento aos fãs da Abarth.

Os conteúdos de série incluem baquets Sabelt® Tricolor com singulares aplicações 
e tecido tricolor e o exclusivo emblema numerado completa o equipamento interior.

Com motor 1.4 T-Jet de 180 cv, as performances são levadas além de todos os 
limites, graças ao spoiler ajustável: entre 0 e 60 graus, de uma posição horizontal 

até vertical, para melhorar a carga aerodinâmica.
Esta joia do mundo automóvel leva a paixão até um novo nível.

BODY KIT CINZENTO CAMPOVOLO

EMBLEMA EXCLUSIVO "ONE OF 1949"

AUTOCOLANTES ESPECÍFICOS

EMBLEMA ESPECÍFICO 70TH

SPOILER AD ASSETTO VARIABILE*

NOVO VERDE MONZA 1958 CRIADO PARA FAZER A DIFERENÇA

NOVOS BANCOS SABELT® TRICOLOR

DETALHES EM CINZENTO CAMPOVOLO

*Spoiler ajustável



Spoiler ad Assetto Variabile*

Bancos Sabelt® Tricolor Emblema Exclusivo "One of 1949"
A sua postura desportiva, o tejadilho em xadrez  
e o autocolante com o Escorpião no capô completam 
o inconfundível design desta viatura para satisfazer 
o incansável desejo de se distinguir em todas as 
circunstâncias.

Novo
Verde Monza 1958

Cinzento
Pista

Branco Gara Preto Scorpion Azul Pódio
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