
Câmbio

Manual

Sólidas:

Preto Ninja

Branco Cristal

Vermelho Tornado

Cinza Marine

Metálicas:

Prata Sargas

Prata Egito

Cinza Quartzo

Vermelho Opera

Azul Night

Prata Lunar

Azul Acqua

Aquecimento

Ar-condicionado

Módulo interativo III

.“I‐System com Eco‐Comfort” ‐ computador de bordo

. “ABS” - freios com sistema antitravamento

. “Easy drive” - direção com assistência elétrica

. 2 airbags (passageiro e motorista)

. 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. 2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos com retorno automático

. 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto

. Alerta sonoro e visual de faróis acesos

. Banco rebatível (encosto e assento)

. Bancos revestidos de tecido

. Chave tipo “canivete”

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

. Console central com porta-copos

. Detalhes do painel com acabamento em Chrome Effect

. Duplas lanternas traseiras

. Espelhos retrovisores externos com comando interno manual

Novo Fox Trendline 1.0

Principais itens de Série  Acabamento Interno

Tear Venice cinza

Cores

. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

. "Cluster welcome" - acendimento automático do cluster ao abrir a porta do motorista

. "Sit & Adjust" - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura

. "Easy Trunk" - sistema de abertura elétrica do porta-malas pelo logotipo

 ("Schwenkembleme")

. Faróis duplos com máscara escurecida

. Gaveta sob o banco do motorista

. Grade dianteira em preto fosco

. Indicador de troca de marcha

. Lavador, limpador e desembaçador traseiros

. Limpador do para-brisa com temporizador

. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"

. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

. Maçanetas internas das portas com acabamento Chrome Effect

. Tomada 12V no console central

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (sem controle remoto)

. Vidros dianteiros elétricos com função "one touch"

. Para-choques na cor do veículo

. Para-sol com espelho para motorista e passageiro

. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

. Retrorrefletores no para-choque traseiro

. Rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 R15 e calotas “Folk”

. Transmissão manual de 5 velocidades

Opcionais

. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e aux-in

. Volante multifuncional revestido em couro com comandos do sistema de som e do "I-System" 
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Opcionais

Conforto completo

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen 

. “Keyless” ‐ sistema de alarme com comando remoto

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto)

. Vidros dianteiros e traseiros elétricos

. 1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras

. Chave tipo "canivete" com comando remoto

. Compartimento de bagagens com iluminação

. Compartimento de bagagens com tomada 12V

. Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo

. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

. Porta-luvas com iluminação

. Rede no porta-malas

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função Tilt down no lado do passageiro
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Câmbio

Manual

Sólidas:

Preto Ninja

Branco Cristal

Vermelho Tornado

Cinza Marine

Metálicas:

Prata Sargas

Prata Egito

Cinza Quartzo

Vermelho Opera

Azul Night

Prata Lunar

Azul Acqua

Aquecimento

Ar-condicionado

Módulo interativo III

.“I‐System com Eco‐Comfort” ‐ computador de bordo

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

. Console central com porta-copos

. Detalhes do painel com acabamento em Chrome Effect

. Duplas lanternas traseiras

. Espelhos retrovisores externos com comando interno manual

. 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto

. Alerta sonoro e visual de faróis acesos

. Banco rebatível (encosto e assento)

. Bancos revestidos de tecido

. Chave tipo “canivete”

. “Easy drive” - direção com assistência elétrica

. “Sit & Adjust” - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura

. 2 airbags (passageiro e motorista)

. 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. 2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos com retorno automático

. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e aux-in

. Volante multifuncional revestido em couro com comandos do sistema de som e do "I-System" 

Principais itens de Série  Acabamento Interno

Tear Venice cinza

Cores

Novo Fox Trendline 1.6

. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

. "Cluster welcome" - acendimento automático do cluster ao abrir a porta do motorista

. “ABS” - freios com sistema antitravamento

. "Easy Trunk" - sistema de abertura elétrica do porta-malas pelo logotipo

 ("Schwenkembleme")

. Faróis duplos com máscara escurecida

. Gaveta sob o banco do motorista

. Grade dianteira em preto fosco

. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

. Retrorrefletores no para-choque traseiro

. Indicador de troca de marcha

. Lavador, limpador e desembaçador traseiros

. Limpador do para-brisa com temporizador

. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"

. Para-choques na cor do veículo

. Para-sol com espelho para motorista e passageiro

. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

. Maçanetas internas das portas com acabamento Chrome Effect

. Rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 R15 e calotas “Folk”

. Tomada 12V no console central

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (sem controle remoto)

. Vidros dianteiros elétricos com função "one touch"

Opcionais

. Transmissão manual de 5 velocidades
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Opcionais

Conforto completo

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen 

. “Keyless” ‐ sistema de alarme com comando remoto

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto)

. Vidros dianteiros e traseiros elétricos

. 1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras

. Chave tipo "canivete" com comando remoto

. Compartimento de bagagens com iluminação

. Compartimento de bagagens com tomada 12V

. Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo

. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

. Porta-luvas com iluminação

. Rede no porta-malas

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função Tilt down no lado do passageiro
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Câmbio

Mecâmico

Sólidas:

Preto Ninja

Branco Cristal

Metálicas:

Prata Sargas

Azul Night

Prata Lunar

. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

Aquecimento

"Park Pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

. Rodas de aço aro 14” com pneus de baixa resistência ao rolamento 175/70 R14 e

  calotas “Blues”

. Transmissão manual de 5 velocidades

. Maçanetas internas das portas com acabamento Siberian

. Soleira das portas dianteiras com aplique em alumínio

. Indicador de troca de marcha

. Lavador, limpador e desembaçador traseiros

. Limpador do para-brisa com temporizador

. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (sem controle remoto)

. Vidros dianteiros elétricos com função "one touch"

. Grade dianteira aerodinâmica em preto brilhante com friso azul e logotipo “BlueMotion”

Novo Fox BlueMotion 1.0

Principais itens de Série  Acabamento Interno

Malharia Maya azul

Cores

. "Easy Trunk" - sistema de abertura elétrica do porta-malas pelo logotipo

 ("Schwenkembleme")

. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

. "Cluster welcome" - acendimento automático do cluster ao abrir a porta do motorista

. "E-Flex" - sistema de partida a frio sem tanquinho

. "Infotrip" - computador de bordo com 9 funções

. “ABS” - freios com sistema antitravamento

. “Easy drive” - direção com assistência elétrica

. “Sit & Adjust” - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura

. 2 airbags (passageiro e motorista)

. 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. 2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos com retorno automático

. 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto

. Aerofólio traseiro na cor do veículo

. Alerta sonoro e visual de faróis acesos

. Banco rebatível (encosto e assento)

. Bancos revestidos de tecido

. Econômetro

. Espelhos retrovisores externos com comando interno manual

. Faróis duplos com máscara escurecida

. Gaveta sob o banco do motorista

. Chave tipo “canivete”

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

. Console central com porta-copos

. Detalhes do painel com acabamento Siberian

. Duplas lanternas traseiras

Opcionais

. Para-choques na cor do veículo

. Para-sol com espelho para motorista e passageiro

. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

. Retrorrefletores no para-choque traseiro

. Tomada 12V no console central
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Opcionais

Módulo interativo BlueMotion

.“I‐System com Eco‐Comfort” ‐ computador de bordo

. Banco traseiro corrediço

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

Faróis e lanterna de neblina

Módulo conforto II

. “Keyless” ‐ sistema de alarme com comando remoto

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen e reciclo automático 

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto)

. Vidros dianteiros e traseiros elétricos

. 1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras

. Chave tipo "canivete" com comando remoto

. Compartimento de bagagens com iluminação

. Compartimento de bagagens com tomada 12V

. Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo

. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

. Frisos laterais na cor do veículo

. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

. Porta-luvas com iluminação

. Porta-objeto removível e acendedor de cigarro

. Rede  no porta-malas

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Tapetes de carpete

. Volante multifuncional revestido em couro com comandos do sistema de som e do "I-System" 

. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e aux-in

. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com funçãoTilt down no lado do passageiro
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Câmbio

Manual

Sólidas:

Preto Ninja

Branco Cristal

Vermelho Tornado

Cinza Marine

Metálicas:

Prata Sargas

Prata Egito

Cinza Quartzo

Vermelho Opera

Azul Night

Prata Lunar

Azul Acqua

. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

. Aerofólio traseiro na cor do veículo

. 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto

. Banco rebatível (encosto e assento)

. "Infotrip" - computador de bordo com 9 funções

. “ABS” - freios com sistema antitravamento

. “Easy drive” - direção com assistência elétrica

. “Sit & Adjust” - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura

. 2 airbags (passageiro e motorista)

. 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. 2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos com retorno automático

. Alerta sonoro e visual de faróis acesos

. Aquecimento

. Detalhes do painel com acabamento em Chrome Effect

. Duplas lanternas traseiras

. Maçanetas internas das portas com acabamento Chrome Effect

. Tomada 12V no console central

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (sem controle remoto)

. Vidros dianteiros e traseiros elétricos

. Transmissão manual de 5 velocidades

. Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo

. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função Tilt down no

  lado do passageiro

. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas 

  USB, SD-card e aux-in 

. Faróis e lanterna de neblina

. Frisos laterais na cor do veículo

. Gaveta sob o banco do motorista

. Grade dianteira em preto brilhante com friso pintado em Siberian

. Indicador de troca de marcha

. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

. Porta-luvas com iluminação

. Retrorrefletores no para-choque traseiro

. Rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 R15 e calotas “Samba”

. Faróis duplos com máscara escurecida

. Bancos revestidos de tecido

. Chave tipo "canivete"

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

. Colunas centrais externas com aplique preto

. Compartimento de bagagens com iluminação

. Emblema "Comfortline" na lateral das portas dianteiras

. Para-choque na cor do veículo com detalhe pintado em Siberian

. Porta-objeto removível e acendedor de cigarro

. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

. Lavador, limpador e desembaçador traseiros

. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"

. Limpador do para-brisa com temporizador

Cores

Novo Fox Comfortline 1.0

Principais itens de Série  Acabamento Interno

. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance Tear Byron cinza

. "Easy Trunk" - sistema de abertura elétrica do porta-malas pelo logotipo

 ("Schwenkembleme")

. "Cluster welcome" - acendimento automático do cluster ao abrir a porta do motorista

. Console central com porta-copos
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Revestimento em native

. Alavanca de transmissão revestida de couro sintético Native

. Alavanca do freio de mão revestida de couro 

. Bancos revestidos de couro sintético Native

. Botão/manopla da alavanca de mudanças em couro

. Revestimento da porta e lateral em couro sintético Native

Ar-condicionado

Módulo funcional II

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. Banco corrediço e rebatível (encosto e assento)

"Park Pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Rodas de liga leve aro 15"

. Rodas de liga leve aro 15” “Indie” com pneus 195/55 R15

Urban

. "I‐System com Eco‐Comfort” ‐ computador de bordo

. "Park Pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

. “Keyless” ‐ sistema de alarme com comando remoto

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen 

. Rodas de liga leve aro 15” “Indie” com pneus 195/55 R15

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto)

. 1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. Banco corrediço e rebatível (encosto e assento)

. Chave tipo "canivete" com comando remoto

. Compartimento de bagagens com tomada 12V

. Rede no porta-malas

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Tapetes de carpete

Módulo conforto I 

. “Keyless” ‐ sistema de alarme com comando remoto

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen 

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto)

. 1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras

. Chave tipo "canivete" com comando remoto

. Compartimento de bagagens com tomada 12V

. Rede no porta-malas

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Tapetes de carpete

Opcionais

. Volante multifuncional revestido em couro com comandos do sistema de som e do "I-System" 
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Câmbio

Manual

I-Motion

Sólidas:

Preto Ninja

Branco Cristal

Vermelho Tornado

Cinza Marine

Metálicas:

Prata Sargas

Prata Egito

Cinza Quartzo

Vermelho Opera

Azul Night

Prata Lunar

Azul Acqua. Colunas centrais externas com aplique preto

. “Sit & Adjust” - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura

. 2 airbags (passageiro e motorista)

. 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. Frisos laterais na cor do veículo

. Duplas lanternas traseiras

. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função Tilt down no

  lado do passageiro

. Faróis duplos com máscara escurecida

. Faróis e lanterna de neblina

. 2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos com retorno automático

. Alerta sonoro e visual de faróis acesos

. Aquecimento

. Banco rebatível (encosto e assento)

. Bancos revestidos de tecido

. Vidros dianteiros e traseiros elétricos

. Indicador de troca de marcha

. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

. Porta-luvas com iluminação

. Retrorrefletores no para-choque traseiro

. Rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 R15 e calotas “Samba”

. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas 

  USB, SD-card e aux-in 

. "Infotrip" - computador de bordo com 9 funções

. “ABS” - freios com sistema antitravamento

. “Easy drive” - direção com assistência elétrica

Cores

. Transmissão automatizada de 5 velocidades “I-MOTION” com função Tiptronic 

. Tomada 12V no console central

. Console central com porta-copos

. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

. Lavador, limpador e desembaçador traseiros

. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"

. Limpador do para-brisa com temporizador

. Maçanetas internas das portas com acabamento Chrome Effect

. Transmissão manual de 5 velocidades

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (sem controle remoto)

Principais itens de Série  Acabamento Interno

. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance Tear Byron cinza

. "Cluster welcome" - acendimento automático do cluster ao abrir a porta do motorista

. Porta-objeto removível e acendedor de cigarro

. Para-choque na cor do veículo com detalhe pintado em Siberian

. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

. Chave tipo "canivete"

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

. Compartimento de bagagens com iluminação

. "Easy Trunk" - sistema de abertura elétrica do porta-malas pelo logotipo

 ("Schwenkembleme")

. Aerofólio traseiro na cor do veículo

. 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto

. Gaveta sob o banco do motorista

. Grade dianteira em preto brilhante com friso pintado em Siberian

. Detalhes do painel com acabamento em Chrome Effect

. Emblema "Comfortline" na lateral das portas dianteiras

. Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo

. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

Novo Fox Comfortline 1.6
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Revestimento em native

. Alavanca de transmissão revestida de couro sintético Native

. Alavanca do freio de mão revestida de couro 

. Bancos revestidos de couro sintético Native

. Botão/manopla da alavanca de mudanças em couro

. Revestimento da porta e lateral em couro sintético Native

Teto solar

. Luz de leitura dianteira

. Teto solar

Ar-condiconado

Módulo funcional II

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. Banco corrediço e rebatível (encosto e assento)

"Park Pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Módulo tecnológico III 

. "Piloto automático" - controle automático de velocidades

. Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)

. Faróis de neblina com luz de conversão estática

. Para-brisa degradê

. Sensores de chuva e crepuscular com função "Coming & Leaving home"

Rodas de liga leve 15"

. Rodas de liga leve aro 15” “Indie” com pneus 195/55 R15

Urban

. "I‐System com Eco‐Comfort” ‐ computador de bordo

. "Park Pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

. “Keyless” ‐ sistema de alarme com comando remoto

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen 

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto)

. 1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. Banco corrediço e rebatível (encosto e assento)

. Chave tipo "canivete" com comando remoto

. Compartimento de bagagens com tomada 12V

. Rede no porta-malas

. Rodas de liga leve aro 15” “Indie” com pneus 195/55 R15

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Tapetes de carpete

Urban com shift paddles

. Conteúdo do pacote Urban

Módulo conforto I

. “Keyless” ‐ sistema de alarme com comando remoto

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen 

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto)

. Chave tipo "canivete" com comando remoto

. 1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras

. Compartimento de bagagens com tomada 12V

. Rede no porta-malas

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Tapetes de carpete

. Volante multifuncional revestido em couro com "shift paddles" e comandos do sistema de  som e  

  do "I-System" 

. Volante multifuncional revestido em couro com comandos do sistema de som e do "I-System" 

Opcionais
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Câmbio

Manual

I-Motion

Sólidas:

Preto Ninja

Branco Cristal

Vermelho Tornado

Metálicas:

Prata Sargas

Prata Egito

Cinza Quartzo

Vermelho Opera

Azul Night

Prata Lunar

Azul Acqua

. Retrorrefletores no para-choque traseiro

. Rodas de liga leve aro 15” “Indie” com pneus 195/55 R15

. Para-choque na cor do veículo com detalhe cromado

. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

. Pedais do freio e acelerador com apliques em alumínio

. Ponteira do escapamento dupla

. "Cluster welcome" - acendimento automático do cluster ao abrir a porta do motorista

. 2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos com retorno automático

. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

. Colunas centrais externas com aplique preto

. Porta-luvas com iluminação

. Soleira das portas dianteiras com aplique na cor preta

. Lanterna de neblina

. Limpador do para-brisa com temporizador

. Lavador, limpador e desembaçador traseiros

. Maçanetas internas das portas com acabamento Siberian

. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

. Rede no porta-malas

Principais itens de Série  Acabamento Interno

. Frisos laterais cromados

. Compartimento de bagagens com iluminação

. Console central com porta-copos

. Duplas lanternas traseiras escurecidas

. Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo

. Faróis de neblina com aros cromados

. Encosto do banco traseiro rebatível

. Emblema "Highline" na lateral das portas dianteiras

. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função Tilt down no

  lado do passageiro

. Detalhes do painel com acabamento Siberian

. “TC” - Controle de tração (M-ABS)

Novo Fox Highline 1.6

Malharia Zuma cinza - ambientação interna clara (série)

. Indicador de troca de marcha

. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"

. Moldura na caixa de roda e na lateral do veículo

. Grade dianteira em preto brilhante com friso cromado

. Bancos revestidos de tecido

. 1 luz de leitura dianteira e 2 traseiras

. 2 airbags (passageiro e motorista)

. Gaveta sob o banco do motorista

. Chave tipo "canivete" com controle remoto

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance

. "Easy Trunk" - sistema de abertura elétrica do porta-malas pelo logotipo

 ("Schwenkembleme")

. "E-Flex" - sistema de partida a frio sem tanquinho

. "Park Pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

. “Easy drive” - direção com assistência elétrica

. “I‐System com Eco‐Comfort” ‐ computador de bordo

Malharia Zuma Hard cinza - ambientação interna escura 

(opcional)

Cores

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

. “Sit & Adjust” - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura

. 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto

. Aerofólio traseiro na cor do veículo

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen 

. Banco corrediço e rebatível (encosto e assento)

. “Keyless” ‐ sistema de alarme com comando remoto

. Alerta sonoro e visual de faróis acesos

. Porta-objeto removível e acendedor de cigarro

. Faróis duplos com máscara escurecida

. Para-brisa degradê

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (com controle remoto)

. Vidros dianteiros e traseiros elétricos

. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas 

  USB, SD-card e aux-in 

. Tapetes de carpete

. Tomada 12V no console central e no compartimento de bagagens

. Transmissão automatizada de 5 velocidades “I-MOTION” com função Tiptronic

. Transmissão manual de 6 velocidades

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Volante multifuncional revestido em couro com comando do sistema de som e do "I-System" 
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Revestimento em native

. Alavanca de transmissão revestida de couro sintético Native 

. Alavanca do freio de mão revestida de couro 

. Bancos revestidos de couro sintético Native

. Botão/manopla da alavanca de mudanças em couro

. Revestimento da porta e lateral em couro sintético Native

Acabamento interno escuro

Teto Solar

. Luz de leitura dianteira

. Teto solar

Módulo tecnológico I 

. "Piloto automático" - controle automático de velocidades

. Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)

. Faróis de neblina com luz de conversão estática

. Sensores de chuva e crepuscular com função "Coming & Leaving home"

Sistema de som com navegação

Rodas de liga leve aro 16"

. Rodas de liga leve aro 16” “Tango” com pneus 195/50 R16

Módulo segurança I

. Faróis de neblina com luz de conversão estática

. "ESC" - controle eletrônico de estabilidade

Opcionais

. Sistema de som com navegador, rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas 

  USB, SD-card e aux-in
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