
ADDICTED TO PERFORMANCE.
SINCE 1949.

As informações e as imagens presentes nesta brochura são 

baseadas nos dados técnicos atuais no momento da impressão. 

Esta brochura tem como objetivo fornecer informações gerais 

sobre o produto. Como parte de uma política de melhoria contínua 

das características, a Abarth & C. S.P.A. reserva-se o direito de 

modificar as especificações, o equipamento técnico, as opções e 

as cores em qualquer momento. Para obter as informações mais 

recentes, por favor contacte o seu concessionário Abarth ou visite 

abarth.com

www.abarth.pt
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CONTACTO MAIS PAIXÃO MAIOR CUIDADO PARTILHE COMUNIDADE

Apoio ao Cliente

Visita a loja Abarth 

on-line em

www.abarthstore.com
Cuida do teu 
Abarth com 
um clique em 
abarth.mopar.eu

my Abarth



TÃO DESCAPOTÁVEL.
TÃO GT. TÃO ABARTH.

Duplique o prazer de condução.
Um Abarth não transige em nada, nem sequer no estilo. O novo e exclusivo teto em fibra de carbono acrescenta 

um pormenor típico de genuíno coupé a esta lenda dos automóveis desportivos descapotáveis. E a alegria 

de conduzir um descapotável torna-se possível em todas as estações.

TETO RÍGIDO

Características
• Teto rígido em fibra de carbono

• Óculo traseiro em vidro com desembaciamento

• Peso: ~16 kg

Vantagens
•  Visão 80% mais ampla em comparação com 

a capota flexível

• Redução do ruído no habitáculo

• Melhor isolamento térmico



ENERGIA
EM ESTADO ABARTH.

Adrenalina garantida.
Algumas emoções não podem ser descritas por palavras, têm de ser vividas. Enfrentar cada estrada, 

abordar cada curva como um desafio – é esta a sensação ao conduzir o novo 124 GT.  Uma excitação 

que se repete a cada viagem.

RELAÇÃO
PESO/POTÊNCIA

6,2 kg/CV

ACELERAÇÃO
0–100 km/h

6,8s

POTÊNCIA
MÁX.

170HP
(POTÊNCIA
ESPECÍFICA
124 CV/l)



BASTA UM OLHAR PARA
PERCEBER DE QUE MATÉRIA É FEITO.

Suporte do retrovisor em fibra de carbono*

Kit Racing Alcantara®

Defletor dianteiro em fibra de carbono*

Perfeito estilo Abarth, em cada pormenor.
Em completa consonância com a tradição Abarth, os engenheiros e os designers do novo 124 GT 

tiveram como objetivo equipar o veículo com elementos inconfundíveis e imediatamente reconhecíveis. 

O resultado é um automóvel que personifica o espírito do Escorpião. *Disponível como acessório MOPAR
®

Teto rígido em fibra de carbono


