
 

 

Novo Jetta Comfortline – itens de série 

 

Interior 

• Bancos com revestimento em tecido 

• Acabamento das portas com insertos em tecido 

• Porta-revistas (encosto do banco do passageiro) 

• Alavanca de câmbio com revestimento em couro 

• Alavanca de freio de mão com revestimento em couro 

• Volante com revestimento em couro 

• Parassóis iluminados com espelhos 

• Luzes de leitura frontais (adicionais à iluminação central) 

• Porta-copos com revestimento em borracha (dois dianteiros e um 

traseiro) 

• Porta-óculos 

• Porta-garrafas na porta dianteira com proteção emborrachada 

• Painel com acabamento estofado / toque suave 

• Insertos decorativos em “black pyramid“ (escuro) 

• Banco traseiro bipartido (1/3 , 2/3) 

• Porta-malas com iluminação e rede porta-objetos 

• Levantamento dos vidros elétrico com um toque e proteção 

antiesmagamento 

• Travamento elétrico das portas e porta-malas com controle remoto 

• Teclas adicionais de travamento das portas (no console central traseiro 

      para as portas traseiras) 

• Abertura interna elétrica do portamalas 

• Instrumento combinado de quatro agulhas 

• Computador de bordo 

• Display de temperatura externa 

 

 



 

 

• Retrovisor interno noite/dia (manual) 

• Gaveta sob o banco do motorista (somente bancos com ajuste manual) 

• Direção hidráulica 

• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade 

• Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro 

• Duas tomadas 12V (console central dianteiro e traseiro) 

• Acendedor de cigarros 

• Desembaçador do vidro traseiro 

• Kit de ferramentas no porta-malas 

• Quatro alças de segurança no teto 

• Ar-condicionado Climatic 

• Descansa braço central dianteiro com jumbo box 

• Porta-luvas com iluminação e chave 

• Porta-luvas com saída de ar-condicionado 

• Bancos dianteiros com ajuste manual de altura 

• Filtro antipolen 

• Rádio CD Player RCD 310 (MP3 / 6 alto-falantes) 

• Bluetooth 

• Entrada Aux-In para fonte de áudio externa no console 

central dianteiro 

• Entrada USB no porta-luvas 

 

Exterior 

• Rodas de liga leve 16” - Sedona 

• Pneus 205/55 R16 

• Roda sobressalente em aço 

• Limpadores de parabrisas com variação intermitente 

• Parachoques / retrovisores / maçanetas na cor do veículo 

• Protetor de cárter 

• Espelho retrovisor elétrico aquecido 

• Saída de escapamento dupla (não cromada) 



 

Segurança 

• Três apoios de cabeça traseiros 

• ABS, ASR, EDL 

• Airbag - motorista e passageiro com desativação p/ lado do passageiro 

• Airbag lateral (bancos dianteiros) 

• Alarme antifurto 

• Aviso sonoro de faróis ligados 

• Isofix para fixação de cadeira de segurança para crianças 

• Farol com dupla parábola 

• Farol de neblina 

• Aviso sonoro da não utilização do cinto de segurança 

• Cinto de segurança frontal com prétensionador 

• Cinto de segurança de três pontos (traseiro central) 

• Sensor de estacionamento (dianteiro/traseiro) 

 

Jetta Comfortline - Opcionais 

 

Módulo 1 

• Coming/Leaving Home 

• Retrovisor interno eletrocrômico 

• Sensor de chuva 

 

Módulo 2 - Transmissão manual:  

• Ar-condicionado Climatronic 

• Volante multifuncional / Controle automático 

de velocidade 

 

Módulo 2 – Transmissão automática:  

• Ar-condicionado Climatronic 

• Volante multifuncional com controle do Tiptronic 

• Controle automático de velocidade 

 



Módulo 3:  

• Rodas de liga leve 17” Porto 

 

Módulo 4:  

• Revestimento dos bancos em couro native 

 

Módulo 5:  

• Teto solar elétrico 

Módulo 6: 

• Rádio RCD 510 Touchscreen 

 

 

Novo Jetta Highline - itens de série (adicionais ao Comfortline) 

 

Interior 

• Detalhes internos cromados 

• Luzes de leitura (2 frente / 2 atrás) 

• Descansa braço central dianteiro/ Jumbo box com saídas de ar-

condicionado e tomada 12V 

• Descansa braço central traseiro com dois porta-copos e acesso ao 

porta-malas 

• Bancos Sport Comfort com revestimento em couro e 8 ajustes manuais 

• Bancos dianteiros com aquecimento 

• Ar-condicionado Climatronic de duas zonas 

• Computador de bordo com display premium 

• Volante multifuncional com controles do Tiptronic 

• Controle automático de velocidade 

• Iluminação na área dos pés (dianteiro) 

• Coming & Leaving Home 

• Sensor crepuscular 

• Sensor de chuva 

 

 



 

 

• Bússola 

• Rádio CD Player RCD 510 Tela Touchscreen + 8 alto-falantes 

• Espelho retrovisor interno eletrocrômico 

• Direção Servotronic 

 

 

Exterior 

• Rodas de liga leve 17" - "JODA A" 

• Pneus 225/45 R17 

• Roda sobressalente compacta de aço 16” 

• Espelho retrovisor externo aquecido e eletricamente rebatível 

• Moldura cromada no contorno das janelas 

• Eixo traseiro Multilink 

• Saída de escapamento dupla cromada 

• Grade dianteira com frisos cromados 

 

Segurança 

• ESP 

• Airbag de cabeça 

 

 

Novo Jetta Highline – Opcionais 

 

Módulo 3: 

• Rodas de liga leve 17” JODA B (detalhes em preto) 

 

Módulo 5:  

• Teto solar elétrico 

 

Módulo 7:  

• Banco do motorista com ajuste elétrico de altura e do apoio lombar 


