
Itens de Série – Eos 2.0T 

 

Internos: 

 

- Ar-condicionado “climatronic” de 2 zonas; 

 

- Descansa braço central dianteiro + tomada 12V; 

 

- Bancos revestidos em couro (dianteiros esportivos); 

 

- Bancos dianteiros com aquecimento individual; 

 

- Bancos dianteiros com ajuste longitudinal e de altura manual; 

 

- Bancos dianteiros com ajuste lombar elétrico; 

 

- Frisos internos e pedaleiras em alumínio; 

 

- Sistema Easy-Entry; 

 

- Tapetes adicionais; 

 

- Rádio CD-Player MP3 com acumulador para 6 CDs + 8 alto-falantes + Aux-in; 

 

- Para-sóis iluminados com espelho de cortesia; 

 

- Travamento central com controle remoto + porta-malas + tanque de combustível; 

 

- Volante de direção multifuncional em couro, com controle para rádio, computador de bordo e troca de 

marchas (Tiptronic); 

 

- Manípulo da alavanca do câmbio e manopla do freio de estacionamento em couro; 

 

- Iluminação de cortesia na área dos pés (dianteiro e traseiro); 

 

- Porta-luvas com chave, iluminação e possibilidade de refrigeração; 

 

- Contorno cromado nas saídas de ar; 

 

- Revestimento do teto em preto; 

 

- Dispositivo para cargas longas no encosto do banco traseiro; 

 

Externos: 

 

- Capota retrátil; 

 

- Teto de vidro corrediço/basculante elétrico, com proteção solar/persiana (capota retrátil); 

 

- Farol Bi-Xenon (Luz baixa e alta); 

 

- Lavador dos faróis; 

 

- Regulagem do facho dos faróis automática; 

 

- Farol de neblina; 



 

- Lanterna traseira com LEDS; 

 

- Luzes indicadoras de diração com LEDS; 

 

- Moldura da grade do radiador cromada; 

 

- Logotipo “TSI”; 

 

- Para-choque e retrovisores pintados na cor do veículo; 

 

- Rodas de liga-leve 17’’ + pneus 235/45 R17 “Le Mans”; 

 

Funcionais: 

 

- Computador de bordo Plus; 

 

- Função Comming/Leaving home; 

 

- Direção servo-assistida, dependente da velocidade (servotronic); 

 

- Espelho retrovisor interno com antiofuscante automático; 

 

- Espelho retrovisor externo com controle elétrico, rebatível, aquecível (lado esquerdo com 

antiofuscamento automático) + (rebaixamento do lado do passageiro ao engatar a marcha ré “Tilt Down”); 

 

- Sensor de chuva; 

 

- Piloto Automático; 

 

- Estepe de aço/roda compactada (16’’); 

 

- Coluna de direção ajustável en altura e profundidade; 

 

- Travamento central com controle remoto + porta-malas + tanque de combustível; 

 

- Vidros elétricos (dianteiros e traseiros); 

 

- Defletor de vento (para capota aberta); 

 

Segurança: 

 

- Airbag para motorista e passageiro com desativação do lado do passageiro; 

 

- Airbag lateral com proteção combinada para cabeça; 

 

- Cintos de segurança automático de 3 pontos; 

 

- Controle de desgaste da pastilha do freio; 

 

- ABS / ASR / ESP; 

 

- Alarme anti-furto; 

 

- Freios a disco nas 4 rodas; 

 



- Lanterna traseira de neblina; 

 

- Sensor de estacionamento traseiro (incluindo assitente para abertura da capota); 

 

- Sistema de proteção em caso de rollover. 


