
LISTA DE EQUIPAMENTOS - Volkswagen Saveiro Cross 

 

 

Itens de série 
 
 
PLATAFORMA  

• Motor 1.6 EA-111 Total Flex  
• Rodas de liga-leve 6Jx15 - modelo Córdoba  
• Pneus 205/60R15 "All Terrain"  com incrições "SCORPION ATR" e "PIRELLI" com 

bordas pintadas em branco nos flancos dos pneus  
• Imobilizador eletrônico 
• Suspensão elevada 

 
 
EXTERNOS 

• Adesivo "SAVEIRO CROSS" na tampa traseira 
• Adesivo preto na coluna "B" 
• Aerofólio incorporado ao "Santo Antônio" 
• Rack no teto com barras longitudinais 
• Santo Antonio exclusivo com braços estendidos sobre as laterais da caçamba 
• Antena no teto 
• Apoios laterais para acesso à caçamba 
• Brake-light com iluminação da caçamba 
• Exclusiva capota marítima 
• Carcaça dos retrovisores na cor do veículo 
• Cobertura plástica da caçamba  
• Estepe localizado sob a caçamba 
• Faróis de neblina de dupla ação 
• Faróis duplos escurecidos 
• Ganchos deslizantes no compartimento de carga (6) 
• Ganchos fixos para amarração de carga nas laterais internas da caçamba (4) 
• Lanterna traseira de neblina - lado esquerdo 
• Lanternas traseiras escurecidas 
• Luzes de direção incorporadas nos retrovisores 
• Maçanetas pintadas no cor do veículo 
• Moldura lateral em preto com inscrição "SAVEIRO CROSS" em baixo relevo 
• Moldura plástica na soleira em preto com região central em prata Satin 
• Molduras exclusivas nas caixas de roda 
• Parabrisa degradee 
• Vidros verdes 
• Parachoque traseiro na cor do veículo com visual diferenciado 



• Parachoques dianteiro exclusivo na cor do veículo na região superior e apliques em 
preto na região inferior 

• Inscrição “SAVEIRO CROSS” na régua superior 
• Grades frontais de tomada de ar superior e inferior pretas com fundo tipo colméia 

preto e réguas superior e inferior em prata Satin 
• Sensor traseiro de estaciomaneto 
• Tampa da caçamba com chave 
• Tampa do tanque de combustível com chave 

 

 

INTERNOS 

 
• Alavanca do freio de estacionamento com cobertura  
• Console central com extensão  
• Detalhes internos em cromo (anéis do velocímetro e tacômetro, botões de controle 

do sistema de ventilação, anel da coifa da alavanca de marchas e maçanetas das 
portas)  

• Gancho portacasaco na coluna B  
• Laterais das portas com apliques em tecido  
• Painel traseiro da cabine revestido em carpete  
• Parassóis iluminados com espelho (lados esquerdo e direito) e cinta 

portadocumentos do lado direito 
• Cintos de segurança com regulagem de altura 
• Portacopos no console central (2) e em sua extensão (1)  
• Portaluvas com tampa  
• Portaojetos nas portas  
• Revestimento dos bancos em Tear embossed "Cross" na região central e em couro 

sintético nas laterais 
• Volante de direção de 3 raios 
• 16 porta-objetos incluindo porta-garrafas de até 600 ml 

 
 
FUNCIONAIS 

 

• Alarme com controle remoto 
• Alça de apoio no teto lado direito 
• Alto-falantes (2 dianteiros, 2 traseiros e 2 ""tweeters" dianteiros) 
• Banco do motorista com ajuste altura e coberturas inferiores laterais 
• Bolsa portarrevistas no encosto do banco do passageiro 
• Chave canivete com controle remoto  
• Direção hidráulica 
• Espelhos retrovisores externos com comando elétrico 



• Interruptores da iluminação interna nas duas portas 
• Indicador gradual da temperatura 
• I-System 
• Janela traseira corrediça com grade de proteção 
• Luzes de leitura 
• Odômetro total e parcial 
• Rede de proteção da carga no painel traseiro da cabine 
• Relógio digital 
• Retrovisor interno dia/noite 
• Tacômetro 
• Temporizador do lavador do parabrisa 
• Tomadas de 12V no console central e na lateral direita atrás do banco do passageiro 
• Trava elétrica das portas com controle remoto 
• Vidros com acionamento elétrico (um toque) 
• Volante com ajuste de altura e profundidade 

 

 

Opcionais 

 
• Aquecimento  
• Ar condicionado 
• Rádio CD-player, MP3, USB, SD-Card e Bluetooth  
• Volante multifunção 
• Volante multifunção para airbag  
• Airbag e ABS  

TECNOLÓGICOS 
SEGURANÇA 


