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Blazer - ConteúdosBlazer - Conteúdos
DescriçãoDescrição ADVANTAGEADVANTAGE
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SEGURANÇASEGURANÇA

Acionamento por rádio frequência dos sistemas: Central de travas elétricas, alarme anti-furto ("Keyless Entry System") pelachave x
Alarme sonoro de faróis acesos e chave na ignição x xBarras de proteção contra impactos laterais nas portas x xCinto de segurança traseiro central sub-abdominal x xCintos de segurança dianteiros laterais retráteis - 3 pontos x xCintos de segurança traseiros laterais retráteis - 3 pontos x xColuna de direção absorvedora de energia x x
Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjuntoóptico x x
Faróis de neblina no pára-choque dianteiro xLuz auxiliar de freio - "brake light", na parte central traseira do teto x xLuz de neblina acoplada à lanterna traseira, lado do motorista x
Sistema central de travas elétricas das portas e porta-malas com acionamento por botão no painel das portas dianteiras oupelo "Keyless Entry System" x
Sistema de alarme anti-furto com ultra-som xSistema de freios anti-blocante (ABS) nas 4 rodas xSistema de imobilização do motor por chave eletrônica (Immobilizer System) x xTampão do tanque de combustível com chave x xTrava de segurança suplementar nas portas traseiras (trava para criança) x x

APARÊNCIAAPARÊNCIAAdesivo da coluna do pára-brisas x xNovo adesivo "CHEVROLET" na tampa traseira x xNovo Emblema "Bow Tie" Dourado na tampa traseira x xBagageiro no teto com barras longitudinais com pintura na cor Antracite xCapas dos espelhos retrovisores na cor preta x
Espelhos retrovisores externos na cor Antracite com acabamento fosco (com a base na cor Preta) com controle remotoelétrico x
Maçanetas externas das portas na cor preta x xMaçanetas internas cromadas x xMoldura do Painel de controle na cor Tin Gray x xNova Moldura do painel de instrumentos na cor Antracite x xNova Grade do radiador com moldura cromada e "bow tie" dourado xNova Grade do radiador pintada na cor do veículo com "bow tie" dourado xNovo emblema "ADVANTAGE" x xNovo emblema "Flexpower" x xNovo painel de instrumentos com iluminação por Led x xNovo grafismo do painel de instrumentos x xPára-choque traseiro com estribo central x xPára-choques dianteiro na cor do veículo c/ aplique sem pintura xPára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo com piso antiderrapante xPára-choques traseiro na cor Antracite com piso antiderrapante xAplique decorativo montado sobre o pára-choque dianteiro sem pintura x xRoda/Pneu sobressalentes: roda de aço estampado 6J x 15" e pneu 235/75 R15 xRodas de aço estampado 7J x 15", pneus 225/75 R15 xNovas Rodas de alumínio 7J x 16", pneus 235/70 R16 xNova Tomada de ar no capô na cor Antracite x x
Vidros verdes, pára-brisa laminado degradê x x

CONFORTO & CONVENIÊNCIACONFORTO & CONVENIÊNCIAAcelerador eletrônico x xAcendedor de cigarros e cinzeiro com iluminação no painel de instrumentos x xAlça dianteira no teto lado do passageiro x x
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Alças traseiras no teto e porta-cabides em ambos os lados x xAr condicionado integrado frio/quente livre de CFC x xCarpete no assoalho x xCobertura do compartimento de bagagem, escamoteável xColuna de direção regulável em altura x xConsole central entre os bancos dianteiros com porta-copos, porta-objetos e descansa-braço integrado x xControle de ventilação e ventilador de 4 velocidade x xControle manual dos espelhos retrovisores externos xDesembaçador elétrico do vidro traseiro x xEspelho na sombreira do lado do passageiro x xFixação do pneu sobressalente sob a parte traseira do veículo com sistema tipo sarrilho x xFreio de estacionamento com sistema de acionamento por pedal e destravamento manual x xIluminação no porta-luvas xIluminação no porta-malas x xIsolação termo-acústica no compartimento do motor x x
Levantador elétrico dos vidros de todas as portas com sistema tipo "um toque longo" para descida total somente para o domotorista x
Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa x xLimpador com temporizador e lavador elétrico do vidro traseiro x xLuz de advertência de baixo volume de combustível x xLuz de leitura com duplo foco integrado ao espelho retrovisor xLuz interna do teto x xPainel de instrumentos com tacômetro (conta-giros) x x
Painel de instrumentos com: velocímetro, hodômetro digital total e parcial, marcador de combustível, indicador datemperatura do motor e mostrador de horas no visor do hodômetro x x
Porta-mapas nos painéis inferiores das portas x xPorta-objetos no lado do passageiro, sobre o porta-luvas x xRegulador de intensidade da luz do painel de instrumentos x xSistema de advertência sonoro de faróis ligados x x
Novo volante de direção de maior espessura x x

BANCOSBANCOSBanco traseiro com encosto dividido 60/40 rebatível e dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura x x
Bancos dianteiros individuais com ajuste manual do encosto, apoio lombar no banco do motorista, dois apoios sólidos paracabeça com regulagem em altura e porta-revistas na parte traseira do encosto do banco x x

SISTEMA DE SOMSISTEMA DE SOM
Preparação para receber sistema de som com: alto-falantes, fiação elétrica completa, alto-falantes e antena x x

ACABAMENTO INTERNOACABAMENTO INTERNO
Novo revestimento em tecido "Circular – Scott" x
Novo revestimento em tecido "Woven – Freeman Grafitte" x

OPÇÕES DE CORESOPÇÕES DE CORES
Branco Mahler (sólida) x xPreto Liszt (sólida) x xCinza Bluet (metálica) x xCinza Larus (Metálica) x xPrata Polaris  (metálica) x x
Azul Asthenes (Perolizada) x x
Blazer - AcessóriosBlazer - Acessórios

DescriçãoDescrição ADVANTAGEADVANTAGE
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SEGURANÇASEGURANÇA
Adesivos Refletivos x x

APARÊNCIAAPARÊNCIA
Estribos Laterais Plataforma (Cromado) x x
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Estribos Laterais Plataforma (Preto) x x
Estribos Laterais Tubulares (Cromado) x x
Estribos Laterais Tubulares (Preto) x x
Friso Lateral (Kit) x
Protetores de Soleiras Cromados (Kit) x x
Adesivo de Coluna B (Kit) x x
Faróis Máscara Negra x x
Roda de Alumínio 16" x
Roda de Alumínio 16" - Executive x
Roda de Alumínio 16" - Rodeio x

CONFORTO & CONVENIÊNCIACONFORTO & CONVENIÊNCIA
Tapetes de borracha personalizados x x

SISTEMA DE SOMSISTEMA DE SOM
CD Player Chevrolet 7706 - USB / SD Card x x
CD Player Chevrolet Kenwood KDC- 6077 x x


