
E D I Ç Ã O L I M I T A D A N U M E R A D A
ADDICTED TO PERFORMANCE.

SINCE 1949.



O MAR, A ESTRADA. 

QUALQUER QUE SEJA O DESTINO, 

TORNE-O INESQUECÍVEL.

ABARTH 695 RIVALE.



ABARTH E RIVA. 

O ENCONTRO DE DUAS 

GRANDES HISTÓRIAS.

Esta é a história de dois sonhos que souberam transformar-se em realidade.  

O primeiro foi perseguido e realizado por Carlo Abarth. Um sonho alimentado por velocidade e desafŠ s 

permanentes. Um sonho que levou a transformar pequenos automóveis de série em carros cheŠ s de 

personalidade e com performances inconfundíveis.

O outro sonho foi de Carlo Riva, que escolheu o mar, as ondas e os horizontes para se tornar grande. 

Um sonho baseado numa promessa: construir barcos “à sua maneira, com o seu próprŠ  estÕ o”, levando 

a qualidade e elegância ao expoente máximo e tornando-os a marca da família. Esta é a história real de dois 

sonhos que souberam conquistar o coração de tantos fãs e que agora se encontram e cruzam as próprias 

visões para realizar um novo grande projeto, o Abarth 695 Rivale.



INSPIRAÇÃO. É ISTO QUE NASCE 

DE UM ENCONTRO INESPERADO.



UMA PERSONALIDADE 

RECONHECÍVEL DE IMEDIATO.



UMA EDIÇÃO LIMITADA PARA 

EMOÇÕES INFINITAS.

O caráter e a tecnologia orientada para as transformações 

encontraram um estÕ o inconfundível. 

O resultado é o Abarth 695 Rivale. 

Um concentrado de potência em edição limitada e numerada, 

para emoções infinitas.

Placa numerada personalizável, identificando a exclusividade do Abarth 695 Rivale



RELAÇÃO PESO 
POTÊNCIA  

 5.8 kg/CV

ACELERAÇÃO 
0–100 KM/H

6.7 s

POTÊNCIA 
MÁXIMA

180 CV
(POTÊNCIA ESPECÍFICA132 CV/l)  

DE SÉRIE
• 1.4 Turbo T-Jet 180 cv 

•  Escape Akrapovič Dual Mode com válvula ativa e terminais em fibra de carbono

• Sistema de travagem Brembo com pinças pretas

 •  Suspensões dianteiras e traseiras Koni com tecnologia FSD 

(Amortecimento de Frequência Seletiva) e molas Eibach

OPCIONAL
•  D.A.M. Abarth Diferencial Autoblocante Mecânico 

(só com caixa de velocidades manual) 

• Caixa sequencial robotizada de 5 velocidades

• Faróis Xénon* 

• Sensores traseiros de estacŠ namento (de série no CabrŠ ) 

PERFORMANCE

Escape Akrapovič Sistema de travagem Brembo

* Disponíveis a partir de setembro



Pack Mogno Emblema 695 Rivale

InterŠ res em carbono

CARATERÍSTICAS INTERNASCARATERÍSTICAS EXTERNAS

DE SÉRIE
• Carroçaria bicolor azul Riva e cinzento tributo Ferrari

• Linha cor de acquamarina 

• Defletor dianteiro e traseiro com aplicações cromadas acetinadas

•  Moldura cromada acetinada na porta da mala, inspirada nas 

grelhas náuticas 

• Jantes em liga leve de 17” Supersport em cinzento brÕ hante

• Emblema 695 Rivale na zona lateral traseira

• Emblema 695 Rivale na traseira 

 • Capota de acŠ namento elétrico (só no CabrŠ ) 

OPCIONAL
• Teto de abrir de comando elétrico em vidro “Sky dome” 

• Antena traseira com tampa em alumínŠ  (só na Berlina)

DE SÉRIE
• Tabliê em fibra de carbono 

•  Estofos em pele azul 

•   Página inicial do ecrã TFT 

dedicada ao 695 Rivale 

• Tapetes e chapeleira específicos 

• Pedais em aço

•  Ar condicŠ nado automático

•   Retrovisor interno 

eletrocromático

• Vidros escurecidos

• Faróis de nevoeiro

• 7 airbags 

OPCIONAL
•  Uconnect™ com ecrã tátÕ  HD de 

7”, DAB, 6 altifalantes, Bluetooth® 

com streaming áudŠ  e entradas 

USB/AUX 

• Sistema áudŠ  Premium Beats™ 

• Kit fumador

•  Para-vento (só CabrŠ )

 •  Pack Mogno (acabamentos em 

mogno no revestimento do tabliê, 

no punho da alavanca da caixa 

de velocidades, no centro do 

volante e nas soleiras das portas)

•  Emblema numerado 

e personalizado



O VENTO NÃO É PARA SER SEGUIDO.



24hABARTH.MOBILE
DESCARREGUE MAIS PAIXÃOLIGUE MORE CARE PARTILHE COMUNIDADE

A App que oferece informações, 
serviços e assistência

Visite a loja on-line 

da Abarth em 

www.abarthstore.com
Cuide do seu 
Abarth
com um clique
abarth.mopar.eu

As informações e as imagens contidas neste catálogo baseiam-se nos dados técnicos disponíveis no momento da impressão e têm como objetivo fornecer informações gerais de produto.

No âmbito de uma política de melhoramento contínuo, a Abarth & C. S.P.A. reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar as especificações técnicas, os opcŠ nais e as cores 

descritas. Para todas as atualizações, poderá dirigir-se aos concessŠ nárŠ s autorizados Abarth ou visitar o site oficial abarth.pt

WWW.ABARTH.PT
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