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Padrão

Disponível
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Não Disponível

SEGURANÇA

EFFECT

LTZ

EFFECT

LTZ

Chave com controle remoto a distância - "Keyless Entry
System"
Abertura e fechamento automático dos vidros das portas
pela chave
Alarme anti-furto com ultra-som
Alça no teto lado passageiro dianteiro
Alças no teto - parte traseira
Barras de proteção contra impactos laterais nas portas
Air bag Duplo frontal (motorista e passageiro)
Cintos de segurança dianteiros retráteis - 3 pontos com
ajuste de altura
Cintos de segurança dianteiros com pretensionador
Cinto de segurança traseiro central sub-abdominal
Cintos de segurança traseiros laterais retráteis - 3
pontos
Coluna de direção absorvedora de energia
Desembaçador elétrico do vidro traseiro
Destravamento automático das portas em caso de
acidente - "Crash Sensor"
Faróis com Sensor Crepuscular
Novos Faróis de neblina na dianteira
Gancho para reboque na dianteira
Limpador do pára-brisa com temporizador
Limpador do vidro traseiro
Luz auxiliar de freio - "brake light"
Luz de neblina traseira
Travas elétricas das portas e da portinhola de
combustível
Destravamento das portas, tampa traseira e portinhola
de combustível por botão no console central
Aviso através do painel de instrumentos de portas
abertas
Aviso através do painel de instrumentos de periodo de
revisão
Aviso através do painel de instrumentos para troca da
pilha do controle remoto da chave
Aviso através do display de lâmpada indicadora de
direção queimada
Informação através do display digital do nivel de
combustivel
Informação através do display digital da temperatura do
motor
Freios ABS com EBD (distribuição eletrônica da força de
frenagem ) nas 4 rodas
Dual BAS (Brake Apply Sensor)
Sistema de imobilização do motor por chave eletrônica
(Immobilizer System)
Sistema de proteção contra descarga de bateria
Trava de segurança suplementar nas portas traseiras
(trava para crianças)
Travamento automático das portas ao atingir 15 Km/h
ITENS DE APARÊNCIA EXTERNA
Adesivos decorativos Preto brilhante nas colunas "B" e
"C"

08/01/2014 13:06

Agile | Especificações | Carros | Chevrolet

2 of 4

http://www.chevrolet.com.br/agile/agile/versoes/especificacao.html

Capas dos espelhos retrovisores na cor preta
Emblema "LTZ" na tampa traseira do veículo
Emblema "EASYTRONIC" na tampa traseira do veículo
Emblema "EFFECT" na lateral coluna "C" do veículo
Grade do radiador bipartida com emblema Chevrolet
dourado
Novas lanternas traseira
Moldura cromada nas grades dianteiras
Maçanetas externas das portas na cor do veículo
Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo
Parachoque traseiro com aplique central na cor preta
Kit de spoilers nos parachoques dianteiro e traseiro
Kit de saias laterais
Aerofólio na tampa traseira
Teto pintado na cor Preta
Faixas laterais nas portas dianteiras e traseiras
Faróis dianteiros escurecidos
Faróis dianteiros com superfície interna cromada
Rodas de liga leve 6J x 16" , pneus 195/55 R16
Rodas de liga leve 6J x 16", pintada na cor grafite, pneus
195/55 R16
Vidros verdes, pára-brisa laminado
ITENS DE APARÊNCIA INTERNA

EFFECT

LTZ

EFFECT

LTZ

Anéis cromados dos botões de regulagem dos faróis e
do controle de ventilação
Apliques no painel de instrumentos na cor Prata
Display digital do controle de ventilação com iluminação
"Ice Blue"
Manopla da alavanca de câmbio com detalhes na cor
Prata
Manopla da alavanca de câmbio na cor Prata - especial
para o Easytronic
Modulo noturno de configuração
Painel de instrumentos com detalhes na cor prata,
mostrador analógico e digital,
Painel de instrumentos com detalhes na cor vermelha,
mostrador analógico e digital,
Painel de instrumentos com indicador de marchas para o
Easytronic.
Puxadores internos das portas na cor Prata metálico
Puxadores internos das portas na cor Preta
Molduras das tomadas de ar no painel na cor Prata
metálico
Molduras das tomadas de ar no painel na cor vermelho
CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Acelerador eletrônico
Auto start - Sistema de ignição do motor com somente
um toque no giro da chave
Ar condicionado
Coluna de direção regulável em altura
Computador de bordo com 6 funções: consumo médio
(km/l), consumo total (km/l), velocidade média (km/h),
autonomia (km), temperatura externa (oC) e hora
(relógio)
Console dianteiro com 3 porta objetos, 1 tomada de
força e 2 porta-copos
Console central com porta-objetos e 2 porta-copos
Controlador de velocidade de cruzeiro
Chave Principal - dobrável tipo canivete - com
acionamento remoto de destravamento das portas
Controle remoto elétrico dos espelhos retrovisores
externos
Direção hidráulica
Hodômetro digital total e parcial
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Iluminação no porta-malas
Vidros elétricos nas 4 portas com dispositivo
anti-esmagamento
Vidros eletricos dianteiros com sistema de alívio de
pressão
Luz interna do teto
Luzes de leitura dianteira integradas a iluminação no
teto
Painel das portas dianteiras com inserto em tecido na
cor cinza
Painel das portas dianteiras com inserto em tecido na
cor vermelha
Painel das portas traseiras com inserto em tecido e
porta-objetos inferior
Painel das portas traseiras com inserto em tecido na cor
vermelha e porta-objetos inferior
Ventilador de 4 velocidades e recirculador de ar
Porta-objetos na parte superior do painel
Regulador de intensidade da iluminação do painel de
instrumentos
Alerta sonoro de faróis ligados
Sistema de luz "siga-me" / "follow me home"
Sistema de luz "leve-me" / "lead me to the car"
Sombreiras com espelho (Motorista e passageiro)
Transmissão "Easytronic GenII" Automatizada - módulo
sequencial
Tapetes para motorista e passageiro
Controle de troca de marchas por borboleta no volante "Paddle Shift" - exclusivo para Easytronic
Volante com controle das funções do rádio, telefone e
controlador de velocidade de cruzeiro com acabamento
na cor Prata metalico
Volante com controle das funções do rádio, telefone e
controlador de velocidade de cruzeiro com acabamento
na cor vermelha
ACABAMENTO INTERNO

EFFECT

LTZ

EFFECT

LTZ

EFFECT

LTZ

Acabamento interno em Cinza, detalhes e apliquès na
cor Cinza brilhante, tecidos Plush Ray Uni
Acabamento interno em Cinza, detalhes e apliquès na
cor vermelho acetinado, tecidos Plush Ray Uni com
detalhes em vermelho
SISTEMA DE SOM
Antena de teto
Preparação para receber sistema de som com fiação
elétrica completa
Premium Sound com alto falantes e tweeters
Rádio AM / FM stereo,CD/MP3/WMA player, Bluetooth,
entrada auxiliar frontal e leitor USB
BANCOS
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
Apoios de cabeça traseiros laterais com regulagem de
altura
Banco do motorista com regulagem manual de altura
Bancos dianteiros individuais reclináveis
Bancos dianteiros individuais reclináveis com faixa na
cor vermelha
Banco dianteiro do passageiro com porta-revistas na
parte traseira do encosto
Banco traseiro com encosto dividido 1/3 e 2/3 (40/60)
rebatível

Siga a Chevrolet:
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Atenção: Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 02/01/2013. Em cada uma das versões é possível selecionar configurações diferentes. A General Motors do
Brasil Ltda. pode, a qualquer momento, alterar a configuração dos modelos oferecidos neste site.
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