MOTOR E
CÂMBIO

MANUAL ACT

MANUAL ACT

Motor 1.5 VVT

•

Câmera traseira

•

Transmissão manual de 5 marchas

•

Indicador de velocidade-limite

•

Retrovisores com ajuste elétrico

•

Vidros elétricos dianteiros e traseiros

•

Banco do motorista com regulagem de altura

•

Transmissão automática
Bicombustível

•

Rodas de liga leve 16” polidas

•

Banco traseiro bipartido 1/3 - 2/3

•

Luz indicadora de direção nos retrovisores

•

Regulagem de altura do volante

•

Rack de teto longitudinal

•

Volante multifuncional

•

Aerofólio traseiro

•

Teto solar elétrico

•

Limpador/lavador do vidro traseiro

•

Lanternas traseiras com LED

•

Desembaçador do vidro traseiro

•

DRL - Luz diurna de rodagem

•

CONFORTO E
TECNOLOGIA

ACABAMENTO
EXTERIOR

Rodas de liga leve 16”

SEGURANÇA

ACABAMENTO
INTERIOR

Bancos em couro/couro sintético

Central multimídia de 8” com espelhamento
de celulares Android e iOS

•

Bluetooth®

•

Entrada USB

•

4 alto-falantes

•
•

Bancos em tecido e couro sintético

•

Volante revestido em couro

•

Travamento central de portas e porta-malas
com controle remoto

Para-sóis com espelho (motorista e passageiro)

•

Computador de bordo

•

Porta-copos dianteiro/traseiro

•

Tomada 12V

•

Iluminação do porta-malas

•

Freios ABS + EBD/Disco nas 4 rodas

•

Controle de estabilidade (ESP)

•

Controle de tração

•

Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura

•

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (laterais e central)

•

Aviso sonoro para cinto de segurança do motorista

•

Aviso sonoro para cinto de segurança do passageiro

•

ISOFIX - fixação para cadeira de criança

•

Airbag duplo frontal

•

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus

•

Sistema de alarme

•

Imobilizador eletrônico do motor

•

Apoio de cabeça central traseiro

•

Luzes de neblina traseiras

•

Função ECO
Ar-condicionado

CONFORTO E
TECNOLOGIA

Rádio

Ar-condicionado automático

•

Piloto automático

•

Indicador de troca de marchas

•

Direção hidráulica

•

Assistente de subida

•

Sensores de estacionamento traseiros

•

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Potência (cv)

115 etanol
110 gasolina

Comprimento (mm)

4.200

Largura (mm)

1.760

Torque (kgfm)

14,9 etanol
13,8 gasolina

Altura (mm)

1.570

Entre-eixos (mm)

2.555

Peso em ordem de marcha (kg)
Pneus

1.240 manual
1.250 automático
205/55 R16

CORES SÓLIDAS

PRETO

Vão livre do solo (mm)

186

Capacidade do Tanque (L)

50

Volume do porta-malas (L)

420

CORES METÁLICAS

BRANCO

PRATA

MARROM

AZUL

