PREPARE-SE PARA SER
SURPREENDIDO MAIS UMA VEZ
PELO CARRO QUE JÁ CONQUISTOU UMA LEGIÃO DE FÃS.
Desde o seu lançamento, o Fit conquista novos fãs a cada
ano. E com o novo Honda Fit 2019 não poderia ser diferente.
O novo modelo chegou para te surpreender: com design
exclusivo, muito conforto e segurança.
Visite a concessionária Honda mais próxima e faça um test
drive. Deixe o novo Honda Fit 2019 te surpreender também.

Faróis full LED

Em todas as suas versões, o design é marca registrada do novo Honda Fit 2019,
buscando sempre realçar a sua personalidade.
Com traços modernos e marcantes, tem faróis integrados aos vincos dianteiros. A nova
grade frontal possui acabamento Black Piano e os novos faróis são full LED com DRL
(Daytime Running Light) integrado, além de novas lanternas traseiras também em LED.
Os detalhes cromados conferem ao veículo ainda mais sofisticação.

O novo Honda Fit possui diversas tecnologias que garantem
a segurança de todos os ocupantes. Além do HSA (Hill Start
Assist – assistente de partidas em aclives), o modelo conta
com outros sistemas de segurança, como o assistente
VSA (Vehicle Stability Assist – assistente de tração e
estabilidade), que monitora as condições de dirigibilidade
através de vários sensores, equilibrando automaticamente a
tração e a estabilidade de forma dinâmica e independente e o
ESS (Emergency Stop Signal), que em situações de frenagem
brusca, aciona automaticamente o pisca-alerta.
Os freios ABS (Anti-lock Brake System) e o EBD (Electronic
Brake Distribution) contribuem para melhor performance em
todas as situações, especialmente as de emergência.
O novo Honda Fit também vem com luzes de rodagem diurna
(DRL) acionados automaticamente ao ligar o carro e conta ainda
com 6 Airbags: frontais, laterais e de cortina.
Com o novo Honda Fit você tem a certeza de estar sempre seguro.

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

Sistema VSA (Vehicle Stability
Assist – assistente de tração e
estabilidade)

Lanterna traseira em LED

UM CARRO QUE FOI FEITO PARA TE SURPREENDER.

SEGURANÇA ONDE VOCÊ ESTIVER.

Faróis e luzes de rodagem
diurna em LED

MAGIC SEAT – tecnologia exclusiva para você.
Não é só o design único que diferencia o novo Honda Fit.
O veículo também traz a combinação perfeita entre o
conforto e a tecnologia para garantir a melhor experiência
ao dirigir. O sistema HSA (Hill Start Assist – assistente
de partidas em aclives), garante mais segurança e
comodidade para saída em pisos inclinados (aclives),
mantendo o veículo freado por alguns segundos para
que você possa fazer tranquilamente manobras em
ladeiras íngremes.

D ESEMPEN HO & E FICIÊNCIA

UM CARRO QUE JÁ NASCEU À FRENTE NA CATEGORIA

O multimídia do novo Honda Fit possui painel multitouchscreen com interface para smartphones, câmera de
marcha ré multivisão, isso sem mencionar o exclusivo
painel BlueMeter, com indicador luminoso de condução
econômica, que atrai olhares tanto pelo design, quanto
pela funcionalidade. Para completar, o ar-condicionado
também possui painel digital full touchscreen.
Isso é só um pouco de tudo que esse carro tem para
deixar ainda melhor o seu dia a dia.

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES
FICHA TÉCNICA

SOFISTICADO E ELEGANTE POR FORA, INCRIVELMENTE SURPREENDENTE POR DENTRO.

ES PEC IFIC AÇ ÕES

DIMENSÕES

ESTEJA PREPARADO PARA O DESIGN QUE VAI CONQUISTAR VOCÊ.

S EG URAN Ç A

SEGURANÇA

CO N F O RTO E TE CN O L O G I A

Seja qual for o seu estilo, o Honda Fit se adapta a ele.
Fica fácil adaptar o seu Honda Fit, ao estilo que você preferir ou ao que o momento do dia exigir. O carro conta com o exclusivo
e moderno sistema de configuração de bancos da Honda, o Magic Seat, que permite a ampliação do espaço interno, do jeito que
você imaginar. Aumente a capacidade do porta-malas e otimize o aproveitamento do espaço interno mudando a configuração
dos bancos conforme a sua necessidade. Dentro do seu novo Honda Fit, cabem objetos de diferente formatos e tamanhos para
garantir a sua viagem sempre tranquila.

CONFORTO E TECNOLOGIA

D ESIG N ÚN I C O

Personal*

DX

LX

EX

EXL

Motor
Potência (cv/rpm) - Gasolina/Etanol
Torque [kgf.m/rpm] - Gasolina/Etanol
Tração
Transmissão manual de 5 velocidades
Transmissão automática do tipo CVT
Rodas (pol)
Direção com assistência elétrica progressiva (EPS)
Suspensão dianteira
Suspensão traseira
Comprimento (mm)
Altura (mm)
Distância entre eixos (mm)
Largura (mm)
Massa em ordem de marcha (Kg) MT/CVT
Peso Bruto Total (Kg) MT/CVT
Capacidade do tanque de gasolina (L)
Volume do porta-malas (L)
Volume máximo do porta-malas com bancos traseiros
rebatidos no sistema Magic Seat
Airbags
Estrutura de deformação progressiva ACE TM
com Barras de proteção lateral
Freios dianteiros a disco e traseiros a tambor
Freios com Sistema ABS 1 e Sistema EBD 2
Sistema de alerta de frenagem emergencial ESS (Emergency Stop Signal) 3
Sistema HSA (Hill Start Assist) - Assistente de partidas em aclives
Sistema VSA®
(Vehicle Stability Assist) - Assistente de tração e estabilidade
Sistema ISOFIX de fixação de cadeirinhas infantis
Ar-condicionado
Câmera de marcha a ré multivisão
DRL (Daytime Running Lights) em LED
Conjunto Ótico FULL LED: Faróis alto e baixo, DRL e Lanterna em LED
Lanterna traseira em LED
Multimídia 7’’ multi-touchscreen com interfaces 4 para smartphones
Áudio com visor LCD de 5 polegadas (CD/AM-FM/USB/P2/bluetooth)
Audio 2DIN (AM-FM/USB/bluetooth)
Piloto automático (cruise control)
Bluetooth com comandos HFT (Hands Free Telephone) no volante
Volante Multifuncional com acabamento em couro
Volante com ajustes do sistema de som
Painel de instrumentos com computador de bordo
multifunções (Bluemeter)
Revestimento dos bancos
Exclusivo sistema de configuração dos bancos
Chave tipo canivete com controle de abertura/fechamento das portas

1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

1.5 16V SOHC i-VTEC FlexOne

115/6.000 - 116/6.000

115/6.000 - 116/6.000

115/6.000 - 116/6.000

115/6.000 - 116/6.000

115/6.000 - 116/6.000

15.2/4.800 - 15.3/4.800

15.2/4.800 - 15.3/4.800

15.2/4.800 - 15.3/4.800

15.2/4.800 - 15.3/4.800

15.2/4.800 - 15.3/4.800

Dianteira

Dianteira

Dianteira

Dianteira

Dianteira

-

-

-

com Paddle Shift

com Paddle Shift

Liga leve - aro 16’’

Liga leve - aro 16’’

Retrovisores elétricos na cor do veículo

com luz indicadora de direção

Aço - aro 15’’

Liga leve - aro 15’’

Liga leve - aro 15’’

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

MacPherson

Barra de torção

Barra de torção

Barra de torção

Barra de torção

Barra de torção

4.096

4.096

4.096

4.096

4.096

1.536

1.536
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1.536

1.536

2.530

2.530

2.530
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1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

- / 1073

1052 / -

- / 1082

- / 1099

- / 1104

1520

1520
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45,7
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45,7

45,7

45,7

363

363

363

363

363

1045

-

1045

1045

1045

2 airbags (frontais)

2 airbags (frontais)

2 airbags (frontais)

4 airbags (frontais e laterais)

6 airbags (frontais, laterais e cortina)

manual

manual

manual

digital FULL Touchscreen

digital FULL Touchscreen

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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GPS com navegador integrado

-

-

-

-

com função Voice Tag

com função Voice Tag

tecido

couro 5

com luz indicadora de direção

com luz indicadora de direção
e rebatimento elétrico

-

-

-

-

-

-

-

-

tecido

tecido

tecido

-

* Acessórios disponíveis para versão Personal: Central Multimídia de 2Din, com visor LCD 6,75” Polegadas, Touch Screen, Formato 16:9 Widescreen (TV Digital, AM/FM, USB, Bluetooth) e jogo de rodas liga leve aro 15”.
1
Anti-lock Brake System
2
Electronic Brake Distribution
3
Em caso de frenagem brusca o pisca alerta é acionado 3 vezes
4
Apple CarPlay e Android Auto™
5
Alguns itens são revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade.

Legenda:
• Item de série
- Não disponível

C ORES
Direção elétrica MA-EPS
(Motion Adaptative Eletric
Power Steering)

Central Multimídia de 7’’ multitouchscreen com navegador e
interface para smartphone

Motor 1.5L i-VTEC com Tecnologia FlexOne

Desempenho e conforto definem o Honda Fit, independente de onde estiver. Seu
Motor 1.5L i-VTEC FlexOne, tem baixo consumo de combustível, e com a transmissão
continuamente variável (CVT), traz uma experiência única ao dirigir.
O modelo apresenta praticidade ao dirigir, com o Cruise Control, que mantém
automaticamente a velocidade ajustada, além da direção elétrica MA-EPS (Motion
Adaptative Electric Power Steering), que melhora as condições de dirigibilidade,
mantendo-a mais leve em baixas velocidades e mais firme nos momentos de aceleração.
Para quem busca mais desempenho e emoção ao dirigir é possível contar com o Paddle
Shift com borboletas no volante, ao alcance dos dedos, para alternar os 7 níveis de
velocidade. Com tudo isso, o novo Honda Fit 2019 é um carro que você vai querer
dirigir todos os dias, em todos os lugares.

Transmissão Continuamente
Variável (CVT)

Câmera de marcha ré
multivisão
O moderno sistema de controle Hill Start Assist (HSA) atua como
um assistente de partidas em aclives, mantendo o freio acionado
por alguns segundos após a liberação do pedal.

Utility

Long

Ta l l

R e fr e s h

Rebatendo os
encostos traseiros
com um simples
movimento, cria-se um
amplo espaço interno
para volumes maiores.

Rebatendo o encosto
traseiro e reclinando
o encosto dianteiro,
cria-se um longo
espaço para objetos
compridos.

Levantando os assentos
traseiros, cria- se um
espaço entre o assoal ho
traseiro e o teto,
ideal para transpor tar
objetos al tos.

Com esta configuração
você pode reclinar os
bancos e criar uma
agradável área de
descanso.

Branco Tafetá Sólido

Vermelho Vênus Metálico

Azul Boreal Metálico

Branco Estelar Perolizado

Cinza Barium Metálico

Prata Platinum Metálico

Preto Cristal Perolizado

Faça um test drive e se
surpreenda também.

Acesse e saiba mais:
honda.com.br/hondafit

honda.com.br/hondafit

Trânsito seguro: eu faço a diferença
A Honda Automóveis do Brasil Ltda. reserva-se o direito de modificar equipamentos
ou especificações técnicas sem prévia notificação. Garantia de 3 anos sem limite de
quilometragem válida na rede de concessionárias Honda. Assistência 24h. Consulte
a disponibilidade de itens de acordo com as versões. Fotos ilustrativas. O sistema
de impressão sobre o papel não reproduz com absoluta fidelidade a cor real do
veículo, servindo apenas como referência.

