
ITENS DE SÉRIE NOVO GOL 1.0 TOTAL FLEX 
 
Externos 
- Pára-choques na cor do veículo 

- Rodas de aço 13" com pneus 175/70R13 e supercalotas  

- Vidros verdes 

 

Internos 
- Apoios de cabeça traseiros (2) 

- Detalhes internos na cor “Moon Silver” 

- Pára-sóis com espelho 

- Porta-malas completamente revestido em carpete 

- Tomada 12 V 

 

Funcionais 
- Banco do motorista com ajuste de altura 

- Controle interno dos retrovisores externos 

- Hodômetro digital (total e parcial) 

- Interruptor para luz de cortesia na porta do motorista 

- Relógio digital 

- Tampa do tanque de combustível com chave 

 

Segurança 
- Ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros 

- Imobilizador de motor Immo4 

- Retrovisor interno dia/noite 

 

OPCIONAIS 
 

Módulo Aquecimento 
 

Módulo Funcional I 
- Limpador/ lavador do vidro traseiro 

- Temporizador do limpador do pára-brisas 

- Desembaçador do vidro traseiro 

 

Módulo espelhos elétricos 
 

Módulo banco traseiro bi-partido 
 

Módulo Comfort I 
- Cobertura do freio de estacionamento 

- Cintos de segurança laterais traseiros retrátreis 

- Alças de segurança no teto (3) 

- Luz de cortesia com interruptor nas portas 

 

Módulo Rodas de aço 14” 
- Rodas de aço 14”  

- Pneus 175/70R14 e supercalotas 

 

 



Módulo Kit I 
- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit II 
- Ar-condicionado 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit III 
- Ar-condicionado 

- Direção hidráulica 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit IV 
- Direção hidráulica 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit V 
- Ar-condicionado 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros/traseiros 

- Alarme keyless 

- Abertura remota do porta-malas 

- Luz de leitura dianteira 

- Chave “canivete” 

 

Módulo Kit VI 
- Ar-condicionado 

- Direção hidráulica 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros/traseiros 

- Alarme keyless 

- Abertura remota do porta-malas 

- Luz de leitura dianteira 

- Chave “canivete” 

 

Módulo funcional II 
- Porta-objeto nas portas 

- Revestimento das portas em tecido 

- Contagiros 

- Limpador/ lavador do vidro traseiro 

- Temporizador do limpador de pára-brisas 

- Desembaçador do vidro traseiro 

 
Módulo Preparação para som 
- Antena de teto 

- 4 alto-falantes + 2 tweeters 

- Amplificador de sinal 



 

Módulo Comfort II 
- Coluna de direção regulável 

- Destravamento elétrico do porta-malas 

- Brake-light 

 

Módulo Trend  
- Porta-objeto nas portas 

- Revestimento das portas em tecido 

- Contagiros 

- Detalhes internos cromados 

- Faróis duplos  

- Aerofólio traseiro 

- Roda de aço 14’ 

- Pneu 175/70 R14 

- Supercalota 

- Chave canivete 

- Logo Trend 

- Revestimento diferenciado de bancos 

- Bancos dianteiros com cobertura lateral dos assentos 

- Regulagem da iluminação do instrumento combinado 

  

Módulo Trend Color  
- Porta-objeto nas portas 

- Revestimento das portas em tecido 

- Contagiros 

- Detalhes internos cromados 

- Faróis duplos  

- Aerofólio traseiro 

- Roda de aço 14’ 

- Pneu 175/70 R14 

- Supercalota 

- Chave canivete 

- Logo Trend 

- Revestimento diferenciado de bancos 

- Bancos dianteiros com cobertura lateral dos assentos 

- Regulagem da iluminação do instrumento combinado 

- Frisos laterais na cor do veículo 

- Maçanetas na cor do veículo 

- Retrovisores pintados na cor preto Ninja 

- Pintura metálica 

 

Módulo Body Color 
- Retrovisores pintados na cor do veículo 

- Frisos laterais na cor do veículo 

- Maçanetas na cor do veículo 

 

Módulo freios ABS 
 

 
 



Módulo Light 
- Faróis/ lanterna de neblina 

- Iluminação para espelhos dos pára-sóis 

 

Módulo airbag duplo 
- Volante de direção para airbag 

- Airbag para motorista e passageiros 

 

Volante multifuncional  
- Volante com teclas de comando para rádio 

 

Módulo I-System 
- Display multifuncional I-System 

 

Módulo rádio FM/AM com entradas USB, SD-Card e Bluetooth 

 

Módulo CD-Player com MP3 com entradas USB, SD-Card e Bluetooth 

 

 

 

ITENS DE SÉRIE NOVO GOL 1.6 TOTAL FLEX 
 
Externos 
- Pára-choques na cor do veículo 

- Rodas de aço 14" com pneus 175/70R14 e supercalotas  

- Vidros verdes 

 

Internos  
- Apoios de cabeça traseiros (2) 

- Console central 

- Detalhes internos na cor “Moon Silver” 

- Pára-sóis com espelho 

- Porta-malas completamente revestido em carpete 

- Tomada 12 V 

 
Funcionais 
- Banco do motorista com ajuste de altura 

- Controle interno dos retrovisores externos 

- Hodômetro digital (total e parcial) 

- Interruptor para luz de cortesia na porta do motorista 

- Relógio digital 

- Tampa do tanque de combustível com chave 

 

Segurança 
- Ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros 

- Imobilizador de motor Immo4 

- Retrovisor interno dia/noite 

 

 
 
 



OPCIONAIS 
 

Módulo Aquecimento 
 

Módulo Funcional I 
- Limpador/ lavador do vidro traseiro 

- Temporizador do limpador do pára-brisas 

- Desembaçador do vidro traseiro 

 

Módulo espelhos elétricos 
 

Módulo banco traseiro bi-partido 
 

Módulo Comfort I 
- Cobertura do freio de estacionamento 

- Cintos de segurança laterais traseiros retráteis 

- Alças de segurança no teto (3) 

- Luz de cortesia com interruptor nas portas 

 

Módulo Kit I 
- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit II 
- Ar-condicionado 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit III 
- Ar-condicionado 

- Direção hidráulica 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit IV 

- Direção hidráulica 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit V 
- Ar-condicionado 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros/traseiros 

- Alarme keyless 

- Abertura remota do porta-malas 

- Luz de leitura dianteira 

- Chave “canivete” 

 

Módulo Kit VI 
- Ar-condicionado 

- Direção hidráulica 



- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros/traseiros 

- Alarme keyless 

- Abertura remota do porta-malas 

- Luz de leitura dianteira 

- Chave “canivete” 

 

Módulo funcional II 
- Porta-objeto nas portas 

- Revestimento das portas em tecido 

- Contagiros 

- Limpador/ lavador do vidro traseiro 

- Temporizador do limpador de pára-brisas 

- Desembaçador do vidro traseiro 

 

Módulo Preparação para som 
- Antena de teto 

- 4 alto-falantes + 2 tweeters 

- Amplificador de sinal 

 

Módulo Comfort II 
- Coluna de direção regulável 

- Destravamento elétrico do porta-malas 

- Brake-light 

 
Módulo Rodas de liga-leve 15” 
- Rodas de liga-leve 15” 

- Pneus 195/55 R15 

 
Módulo Trend  
- Porta-objeto nas portas 

- Revestimento das portas em tecido 

- Contagiros 

- Detalhes internos cromados 

- Faróis duplos  

- Aerofólio traseiro 

- Chave canivete 

- Logo Trend 

- Revestimento diferenciado de bancos 

- Bancos dianteiros com cobertura lateral dos assentos 

- Regulagem da iluminação do instrumento combinado 

  

Módulo Trend Color  
- Porta-objeto nas portas 

- Revestimento das portas em tecido 

- Contagiros 

- Detalhes internos cromados 

- Faróis duplos  

- Aerofólio traseiro 

- Supercalota 

- Chave canivete 



- Logo Trend 

- Revestimento diferenciado de bancos 

- Bancos dianteiros com cobertura lateral dos assentos 

- Regulagem da iluminação do instrumento combinado 

- Frisos laterais na cor do veículo 

- Maçanetas na cor do veículo 

- Retrovisores pintados na cor preto Ninja 

- Pintura metálica 

 

Módulo Body Color 
- Retrovisores pintados na cor do veículo 

- Frisos laterais na cor do veículo 

- Maçanetas na cor do veículo 

 

Módulo freios ABS 
 

Módulo Light 
- Faróis/ lanterna de neblina 

- Iluminação para espelhos dos pára-sóis 

 
Módulo airbag duplo 
- Volante de direção para airbag 

- Airbag para motorista e passageiros 

 

Volante multifuncional  
- Volante com teclas de comando para rádio 

 

Módulo I-System 
- Display multifuncional I-System 

 
Módulo rádio FM/AM com entradas USB e SD-Card 

 

Módulo CD-Player com MP3 com entradas USB, SD-Card e Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

ITENS DE SÉRIE NOVO GOL POWER 1.6 TOTAL FLEX 
 
 
Externos 
- Antena de teto + amplificador de sinal 

- Aerofólio traseiro na cor do veículo 

- Faróis com duplo refletor 

- Faróis/lanterna traseira de neblina 

- Faróis máscara negra 

- Frisos laterais na cor da carroceria com aplique cromado 

- Grade dianteira inferior com detalhes cromados 

- Lanternas traseira escurecidas 



- Maçanetas na cor da carroceria 

- Moldura cromada na região do farol de neblina 

- Pára-choques com parte inferior preta 

- Pára-choques na cor da carroceria 

- Retrovisores na cor da carroceria 

- Rodas de aço 15" com pneus 195/55R15 e supercalotas  

- Ponteira de escapamento cromada 

- Soleira preta 

- Tape preto na coluna B 

- Vidros verdes 

 
Internos  
- Alças de segurança no teto (3) 

- Apoios de cabeça traseiros (2) 

- Carpete diferenciado “Dilour” 

- Cobertura do freio de estacionamento 

- Console central longo 

- Detalhes internos cromados 

- Painel de instrumentos em duas cores  

- Pára-brisa degradée 

- Pára-sóis com espelho e iluminação 

- Porta-malas completamente revestido em carpete 

- Porta-objetos na lateral externa do banco dianteiro direito 

- Porta-objetos nas laterais das portas 

- Tomada 12 V 

- Revestimento das portas em tecido 

 
Funcionais 
- 4 alto-falantes + 2 tweeters 

- Abertura interna elétrica do porta-malas 

- Ajuste do volante de direção em altura e profundidade 

- Banco do motorista com ajuste de altura 

- Contagiros 

- Controle interno dos retrovisores externos 

- Desembaçador do vidro traseiro 

- Direção hidráulica 

- Fiação para instalação de som 

- Hodômetro digital (total e parcial) 

- Interruptores em todas as portas para luz de cortesia 

- Limpador/lavador do vidro traseiro 

- Relógio digital 

- Tampa do tanque de combustível com chave 

- Temporizador do limpador de pára-brisa 

- Chave “canivete” 

 
Segurança 
- Ajuste de altura dos cintos de segurança dianteiros 

- Imobilizador de motor Immo4 

- Retrovisor interno dia/noite 

- Cintos de segurança laterais traseiros retráteis 

- Terceira luz de freio (“brake-light”) 



 
OPCIONAIS 

 

Módulo aquecimento 
 

Módulo Espelhos elétricos 
 
Módulo banco traseiro bi-partido 
 

Módulo Kit I 
- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros 

 

Módulo Kit V 
- Ar-condicionado 

- Travamento elétrico das portas 

- Vidros elétricos dianteiros/traseiros 

- Alarme keyless 

- Abertura remota do porta-malas 

- Luz de leitura dianteira 

- Chave “canivete” 

 

Módulo rodas de liga-leve 15” 
 
Módulo Freios ABS 
 
Módulo airbag duplo 
 

Volante multifuncional  
- Volante com teclas de comando para rádio 

 

Módulo I-System 
- Display multifuncional I-System 

 
Módulo rádio FM/AM com entradas USB e SD-Card e Bluetooth 

 

Módulo CD-Player com MP3 com entradas USB, SD-Card e Bluetooth 

 
 

 

  

 


