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NOVO GOL 1.0 
 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

• Vidros dianteiros com acionamento elétrico 

• Travamento central 

• Destravamento interno elétrico da tampa do porta-malas 

• Palhetas aerowischer 

• Limpador do para-brisa com temporizador 

• Lavador e limpador do vidro traseiro com temporizador 

• Desembaçador do vidro traseiro 

• Banco do motorista com regulagem de altura 

• Conta-giros 

• Cintos de segurança laterais traseiros retráteis 

• Console central com porta-copos 

• Iluminação interna com interruptor da porta do lado motorista 

• Para-sóis com espelho LD/LE 

• Pneus 175/70 R14 

• Porta-objetos 

• Porta-revistas atrás do banco do passageiro 

• Revestimento das portas com tecido 

• Rodas de aço 14” 

• Tomada de 12 volts 
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OPCIONAIS 

 

Trend 

• Revestimento em "Tear Jacquard Marron" 

• Frisos laterais, capa dos retrovisores e maçanetas pintados na cor do veículo 

• Tape preto na coluna B 

• Spoiler traseiro 

• Faróis duplos  

• Antena no teto 

• Chave-canivete sem controle remoto 

• Alças de segurança no teto 

• Iluminação interna com interruptores nas portas 

• Iluminação no porta-malas 

• Fiação para 4 alto-falantes e 2 tweeters 

 

I-Trend 

• Trend 

• Direção hidráulica 

• Rodas de aço 15" 

• Pneus 195/55 R15 

• Supercalotas 

• Rádio CD Player MP3 com entrada USB, Bluetooth integrado e interface para 

iPod  

• I-System 

• Volante multifuncional (para rádio) 

• 4 alto-falantes e 2 tweeters 

 

BlueMotion Technology 

• Pneus 175/70 R14 com baixa resistência à rolagem 

• Indicador digital de consumo instantâneo de combustível 

• Indicador digital de troca de marcha 

• Logo BlueMotion Technology 
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I-Trend BlueMotion Technology 

• I-Trend 

• BlueMotion Technology 

 

Acesso completo 

• Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas 

• Travamento central com controle remoto 

• Retrovisores externos com regulagem elétrica e função ‘tilt down’ (lado direito) 

• Abertura externa da tampa do porta-malas com chave e controle remoto 

• Chave-canivete com controle remoto 

• Luzes de leitura na dianteira 

• Iluminação interna com interruptores nas portas 

• Alarme Keyless 

 

Aquecimento 

 

Ar-condicionado 

 

Direção hidráulica 

 

Preparação para som s/ alto-falantes c/ antena no teto 

• Fiação para 6 alto-falantes 

• Antena no teto 

 

Alto-falantes 

• 4 alto-falantes e 2 tweeters 

 

Faróis de neblina 

• Para-sóis com espelho iluminado LD/LE 

• Alças de segurança no teto 

 

Faróis e lanterna de neblina 

 

Airbag duplo e freios ABS 
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Sensor de aproximação de obstáculos traseiros 

 

Rodas de liga-leve 14" (pneus 185/65 R14) 
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NOVO GOL 1.6 / I-MOTION 

 
ITENS DE SÉRIE 

 

• Vidros dianteiros com acionamento elétrico 

• Travamento central 

• Destravamento interno elétrico da tampa do porta-malas 

• Palhetas aerowischer 

• Limpador do para-brisa com temporizador 

• Lavador e limpador do vidro traseiro com temporizador 

• Desembaçador do vidro traseiro 

• Banco do motorista com regulagem de altura 

• Conta-giros 

• Cintos de segurança laterais traseiros retráteis 

• Console central com porta-copos 

• Iluminação interna com interruptor da porta do lado motorista 

• Para-sóis com espelho LD/LE 

• Pneus 175/70 R14 

• Porta-objetos 

• Porta-revistas atrás do banco do passageiro 

• Revestimento das portas com tecido 

• Rodas de aço 14” 

• Tomada de 12 volts 
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OPCIONAIS 

 

Trend 

• Revestimento em "Tear Jacquard Marron" 

• Frisos laterais, capa dos retrovisores e maçanetas pintados na cor do veículo 

• Tape preto na coluna B 

• Spoiler traseiro 

• Faróis duplos  

• Antena no teto 

• Chave-canivete sem controle remoto 

• Alças de segurança no teto 

• Iluminação interna com interruptores nas portas 

• Iluminação no porta-malas 

• Fiação para 4 alto-falantes e 2 tweeters 

 

I-Trend 

• Trend 

• Direção hidráulica 

• Rodas de aço 15" 

• Pneus 195/55 R15 

• Supercalotas 

• Rádio CD Player MP3 com entrada USB, Bluetooth integrado e interface para 

iPod  

• I-System 

• Volante multifuncional (para rádio) 

• 4 alto-falantes e 2 tweeters  

 

I-Trend com Shift Paddles e direção hidráulica 

• I-Trend com direção hidráulica 

• Volante multifuncional (para rádio e I-System) com Shift Paddles 
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Acesso completo 

• Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas 

• Travamento central com controle remoto 

• Retrovisores externos com regulagem elétrica e função ‘tilt down’ (lado direito) 

• Abertura externa da tampa do porta-malas com chave e controle remoto 

• Chave-canivete com controle remoto 

• Luzes de leitura na dianteira 

• Iluminação interna com interruptores nas portas 

• Alarme Keyless 

 

Aquecimento 

 

Ar-condicionado 

 

Direção hidráulica 

 

Preparação para som s/ alto-falantes c/ antena no teto 

• Fiação para 6 alto-falantes 

• Antena no teto 

 

Alto-falantes 

• 4 alto-falantes e 2 tweeters  

 

Faróis de neblina 

• Para-sóis com espelho iluminado LD/LE 

• Alças de segurança no teto 

 

Faróis e lanterna de neblina 

 

Airbag duplo e freios ABS 

 

Sensor de aproximação de obstáculos traseiros 

 

Rodas de liga-leve 15" (pneus 195/55 R15) 
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Rodas de liga-leve 16" (pneus 195/50 R16) 
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Novo Gol Power 1.6 / I-Motion 

 
ITENS DE SÉRIE 

 

• 4 alto-falantes e 2 tweeters  

• Alças de segurança no teto 

• Apoios de cabeça traseiros (3) 

• Antena no teto 

• Airbag para motorista e passageiro 

• Banco com encosto traseiro totalmente rebatível 

• Banco do motorista com regulagem de altura 

• Capa dos retrovisores e maçanetas pintadas na cor do veículo  

• Coluna de direção ajustável em altura e em distância 

• Desembaçador do vidro traseiro 

• Destravamento interno elétrico da tampa do porta-malas 

• Direção hidráulica 

• Faróis de neblina 

• Faróis duplos com máscara negra 

• Freios ABS 

• Frisos laterais cromados 

• Iluminação interna com interruptores nas portas 

• Luzes indicadoras de direção nos retrovisores 

• Lanterna traseira com lente escurecida 

• Lavador e limpador do vidro traseiro com temporizador 

• Para-choque traseiro com retrorrefletores 

• Para-sóis com espelho iluminado LD/LE 

• Pneus 195/55 R15 

• Porta-revistas atrás dos bancos do passageiro e motorista 

• Rodas de aço 15”  

• Travamento central 

• Vidros dianteiros com acionamento elétrico 
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OPCIONAIS 

 

I-Trend 

• Volante multifuncional (para rádio e I-System) 

• Rádio CD Player MP3 com entrada USB, Bluetooth integrado e interface para 

iPod  

• I-System 

• Rodas de liga-leve 15" (pneus 195/55 R15) 

 

I-Trend com Shift Paddles 

• I-Trend 

• Volante multifuncional (para rádio e I-System) com Shift Paddles 

 

Conforto completo 

• Ar-condicionado 

• Vidros com acionamento elétrico nas quatro portas 

• Travamento central com controle remoto   

• Retrovisores externos com regulagem elétrica e função ‘tilt down’ (lado direito) 

• Abertura externa da tampa do porta-malas com chave e controle remoto 

• Chave-canivete com controle remoto 

• Luzes de leitura dianteiras e traseiras 

• Alarme keyless 

 

Sensor de aproximação de obstáculos traseiros 

 

Faróis com função Coming & Leaving Home 

 

Rodas de liga-leve 15" (pneus 195/55 R15) 

 

Rodas de liga-leve 16" (pneus 195/50 R16) 

 

Aquecimento 
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Ar-condicionado 

 

Revestimento em Native com banco bi-partido 

• Revestimento em "Native Vienna Preto" e banco traseiro bipartido 

 

Lanterna de neblina 


