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Fiat 500X bate recorde: produzida a unidade n.º 500.000 

 

• O crossover 500X tem liderado o seu segmento em Itália, permanecendo 

ininterruptamente no Top 10 europeu desde 2014. 

• O recorde foi estabelecido na fábrica da FCA em Melfi, um dos complexos fabris mais 

inovadores a nível mundial e líder na sua classe.  

• A unidade que bateu o recorde é um 500X “120
th

”, com carroçaria bicolor Tuxedo – 

conteúdo exclusivo do modelo –, série especial que celebra os primeiros 120 anos da 

história da Fiat. 

 

O Fiat 500X número 500.000 foi hoje construído na fábrica de Melfi, no sul de Itália. Este novo 

marco é mais uma prova do sucesso do modelo que tem liderado o seu segmento em Itália e 

que tem estado permanentemente entre os 10 mais vendidos na Europa desde o lançamento, 

em 2014. 

 

A unidade recordista pertence à série especial “120th” e é equipada com o motor 1.3 FireFly 

Turbo de 150 cv e transmissão automática de dupla embraiagem DCT. A série especial 500X 

120th, lançada no último Salão Internacional do Automóvel de Genebra para comemorar o 

120.º aniversário da Fiat, apresenta carroçaria bicolor, disponível pela primeira vez no 500X, e 

inclui seis meses de Apple Music para clientes Fiat em países europeus selecionados*.  

 

O recorde de produção do Fiat 500X foi estabelecido nas instalações da FCA de Melfi, uma das 

mais inovadoras fábricas de automóveis do mundo, que atualmente constrói os modelos Fiat 

500X e  Jeep Renegade, destinados a exportação para mais de 100 países em todo o mundo. 

Nos seus 25 anos de atividade, a fábrica da FCA de Melfi tem-se concentrado na criação de 

produtos de alta qualidade através de ótima eficiência dos processos de produção e, acima de 

tudo, através da motivação e formação de trabalhadores extremamente competentes na sua 

Academia, a verdadeira joia da coroa. 

 

* Os novos subscritores de Apple Music terão seis meses gratuitos. Os clientes já inscritos em Apple Music terão três 

meses gratuitos. Termos e condições disponíveis nos websites da Fiat dos mercados locais.  
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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 


