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NOVO JETTA VARIANTNOVO JETTA VARIANTNOVO JETTA VARIANTNOVO JETTA VARIANT    –––– ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS    
 
 

Acabamentos InternosAcabamentos InternosAcabamentos InternosAcabamentos Internos    

• Acendedor de cigarros 

• Apoio de braço central dianteiro com porta-objetos 

• Apoio de braço central traseiro 

• Banco traseiro bipartido (60% / 40%) 

• Bancos dianteiros com ajuste elétrico do apoio lombar 

• Bancos dianteiros com ajuste manual de altura 

• Bancos dianteiros com aquecimento individual 

• Bancos dianteiros esportivos 

• Bancos revestidos em couro 

• Bolsa porta-objetos nas costas dos bancos dianteiros 

• Cobertura do porta-malas extensível 

• Entrada auxiliar para fonte de áudio externo no console central 

• Insertos decorativos internos “Black Pyramide” 

• Luz de cortesia na região dos pés 

• Luz no porta-malas 

• Luzes de leitura  

• Painel das portas com insertos em couro sintético 

• Para-sois com espelho e iluminação 

• Porta-copos (2 frontais e 2 traseiros) 

• Porta-luvas com tampa, chave e saída de ar condicionado 

• Radio CD player MP3 RCD510 Touchscreen / 10 altofalantes 

• Roda sobressalente compacta em aço 

• Tapetes adicionais 

• Tomada 12V  
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ExternosExternosExternosExternos    

• Bagageiro no teto com barras longitudinais na cor preto 

• Brake-light 

• Carcaça dos retrovisores e maçaneta das portas na cor do veículo 

• Farol de neblina com moldura em cromo 

• Grade dianteira preta com frisos cromados 

• Lanterna traseira de neblina 

• Parachoques na cor do veículo 

• Retrovisores externos com pisca incorporado 

• Rodas de liga-leve 17" modelo Porto 

 

 

SegurançaSegurançaSegurançaSegurança    

• 3 apoios de cabeça traseiro 

• ABS / EBD / ASR / EDS / ESP 

• Airbag frontal para motorista e passag. com duplo estágio de abertura 

• Airbag lateral para motorista e passageiro frontal 

• Airbag tipo cortina para toda área envidraçada lateral 

• Aviso sonoro para cinto de segurança dianteiro desafivelado 

• Cintos de segurança diant. com pre-tensionador e regulagem de altura 

• Cintos de segurança traseiros de três pontos 

• Desativação do airbag frontal lado do passageiro 

• Imobilizador eletrônico 

• Indicador de desgaste da pastilha do freio 

• Sistema de alarme 

• Trava de segurança para crianças nas portas 

 

 

FuncionaisFuncionaisFuncionaisFuncionais    

• Abertura interna elétrica da tampa do tanque de combustível e porta-malas 

• Ar-condicionado com 2-zonas / filtro anti-polen 

• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade 

• Computador de bordo 

• Controle remoto para alarme e travamento central das portas 

• Direção eletromecânica Servotronic 
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• Espelhos retrovisores externos com controle elétrico  

• Limpador e lavador do vidro traseiro 

• Piloto automático 

• Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro 

• Vidros com acionamento elétrico 

• Volante de direção multifunção 3 raios revestidos em couro 

 

 

OpcionaisOpcionaisOpcionaisOpcionais    

• Teto solar panorâmico Skyview 

• Faróis bi-xenon com lavador 

• Sensor de chuva / retrovisor interno com antiofuscamento automático e função Coming & leaving  home 


