
– Aerowischer 

– 

– Alça de segurança no teto para o passageiro 

– Bancos dianteiros com cobertura lateral na base 

Opcionais Preço (R$) 

AQUECIMENTO - 

AR-CONDICIONADO - 

CONFORTO FÁCIL 
. Alarme com sensor interno 
. Chave canivete com controle remoto 
. Espelho de cortesia nos para-sóis com iluminação 
. Espelhos retrovisores externos elétricos com "tilt-down" 
. Luzes de leitura dianteiras 
. Travamento central com controle remoto 
. Vidros com acionamento one-touch e limitador de força 

- 

CAPOTA MARÍTIMA E GANCHOS DESLIZANTES NA CAÇAMBA - 

INTERATIVIDADE 
. 4 alto-falantes e 2 tweeters 
. I-System 
. Radio com CD/MP3 player, entradas USB e Aux-in, Bluetooth e interface para iPod 
. Volante de direção multifuncional com controles para rádio e telefone 

- 

RODAS DE LIGA-LEVE 15" 
. Rodas de liga leve 15" - Design Stuttgart 
. Pneus 205/60 R15 

- 

MODULO PLUS 
. Capa dos retrovisores e maçanetas na cor do veiculo 
. Faróis e lanterna traseira de neblina 
. Sensor de estacionamento traseiro 

- 

– 

– 

Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça 

– Capa dos retrovisores e maçanetas na cor preta (self color) 

– 

– 

– 

Cinto de segurança central traseiro abdominal estático 

– Direção  hidráulica 

–     Janelas laterais traseiras basculantes 
– 

– Logotipo (adesivo) “SAVEIRO” (central na tampa traseira) 

– 

– 

Novo bagageiro longitudinal no teto 

–     Pacote cromo (peças internas pintadas ou cromadas) 

–     Porta-copos laterais traseiros 

– Pinos para fixação de tapetes no assoalho dianteiro (lado do motorista)  

–     Porta-objetos nas laterais de portas 

Saveiro Trendline Cabine Dupla 

Tear “Ágata” Cinza 

– Porta-revistas atrás dos bancos do motorista e do passageiro 

–     Tomada de 12 volts traseira (lado direito) 

– Vidros com acionamento elétrico 

Acabamento Interno Principais Itens de Série 

1 

Cores 

SÓLIDAS: 

Branco Cristal 

Vermelho Flash 

Preto Ninja 

METÁLICAS: 

Prata Sírius  

Cinza Quartzo  

Azul Night 

 

 

 

 

(R$) 

 

 

– ABS com EBD 

Airbag duplo (sem destivação para o passageiro) 

– Alerta sonoro para lanternas ligadas 
– Antena no teto 

– Banco do motorista com regulagem de altura 

Brake-light e iluminação da caçamba 

– “Comfort blinker” 
– Console central com prolongador e porta-copo central traseiro 
– Conta-giros (tacômetro) 

– Chave canivete (uma) sem controle remoto 

Desembaçador do vidro traseiro 

– Freios a disco nas quatro rodas 

– ESS - “Emergency Stop Signal” 
– Estepe sob a caçamba 

– Faróis duplos com máscara negra 

– Grade dianteira na cor preta (self color) 
– Grade protetora da janela traseira 

– Iluminação interna temporizada 

– Indicador de troca de marcha 

Moldura nas caixas de rodas 

Novo santantônio com função de aerofólio 

– Para-choques na cor da pick-up  

– Protetor da caçamba 
– Regulagem de altura dos cintos de segurança dianteiros 

– Retorno automático dos limpadores ao se desligar o veículo 

– Retrovisores com comando interno 

– Revestimento das portas em tecido 

– Rodas em aço na cor preta com pneus 175/ 70 R14 
– Calotas R14 –  Design “Trophy” 

– Tampa da caçamba com amortecedor e chave 

– Temporizador do limpador do para-brisa variável 

– Travamento central das portas 

– Preparação para som (fiação) 



Saveiro Highline Cabine Dupla 

Malharia Safira Vermelha  

Couro Sintético Native (opcional) 

– 4 alto-falantes e 2 tweeters 

–     Airbag duplo (sem destivação para o passageiro) 

– Alarme keyless 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Bolsa porta-objetos na parte frontal do banco do passageiro 

– 

– 

– 

Cinto de segurança central traseiro abdominal estático 

– Direção  hidráulica 

–     Janelas laterais traseiras basculantes 

– Lanterna traseira escurecida 

–  Pacote cromo (peças internas pintadas ou cromadas) 

Acabamento Interno Principais Itens de Série 

–     Porta-objetos nas laterais de portas 
– Porta-revistas atrás dos bancos do motorista e do passageiro 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Protetor da caçamba 

–     Tomada de 12 volts traseira (lado direito) 

– Travamento central das portas 

Opcionais Preço (R$) 

CAPOTA MARÍTIMA E GANCHOS DESLIZANTES NA CAÇAMBA - 

RODAS DE LIGA-LEVE 15" 
. Rodas de liga leve 15" - Design Valse 
. Sensores de estacionamento traseiro 
. Pneus 205/60 R15 

- 

REVESTIMENTO DOS BANCOS EM COURO SINTÉTICO NATIVE 
. Revestimentos dos bancos em couro sintético Vienna 
. Revestimento das portas parcialmente em couro sintético 

- 

Cores 

SÓLIDAS: 

Branco Cristal  

Vermelho Flash 

Preto Ninja 

METÁLICAS: 

Prata Sírius  

Cinza Quartzo  

Azul Night 

ermelho Ópera 

 

 

 

Preço (R$) 

 

- 

– ABS com EBD 

– Aerowischer 

– Alça de segurança no teto para o passageiro 

– Antena no teto 

– Alerta sonoro para lanternas ligadas 

– Ar condicionado 

– Banco do motorista com regulagem de altura 

– Bancos dianteiros com cobertura lateral na base 
– Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça 

Brake-light e iluminação da caçamba 

Capa dos retrovisores e maçanetas na cor da pick-up 

“Comfort blinker” 

Coluna B em preto (adesivada) 

Console central com prolongador e porta-copo traseiro 

Conta-giros (tacômetro) 

Chave canivete (uma) com controle remoto 

Cintos de segurança laterais traseiros automáticos de três pontos 

Desembaçador do vidro traseiro 

– ESS - “Emergency Stop Signal” 

– Espelhos cortesia nos para-sóis c/ iluminação 

– Estepe sob a caçamba 

– Faróis duplos com máscara negra 

– Faróis de neblina 

– Freios a disco nas quatro rodas 

– Frisos laterais cromados 

– Grade dianteira em preto Ninja com friso cromado 

– Grade protetora da janela traseira 

– I-System 

– Iluminação interna temporizada 
– Indicador de troca de marcha 

– Lanterna traseira de neblina 

– Logotipo (adesivo) “SAVEIRO” (central na tampa traseira) 

– Logotipo “HIGHLINE” nas portas 

– Luzes de direção incorporadas aos retrovisores 

– Luzes de leitura dianteiras 

– Moldura nas caixas de rodas 

– Novo bagageiro longitudinal no teto 

– Novo santantônio com função de aerofólio 

–  Para-brisa degradee 

–  Pinos para fixação de tapetes no assoalho dianteiro (lado do motorista 
–   Porta-copos laterais traseiros 
–   Para-choques na cor da picape na área inferior em preto fosco 

– Volante multifuncional c/ controles de rádio, telefone e I-System 
– Vidros com acionamento elétrico e limitador de força 

Rádio CD/ MP3, Bluetooth®, interface p/  iPod®, USB e Aux-in 

Regulagem de altura dos cintos de segurança dianteiros 

Retorno automático dos limpadores ao se desligar o veículo 

Retrovisores externos elétricos c/ tilt-down LD 

Revestimento das portas em tecido 

Rodas em aço na cor preta com pneus 205/ 60 R15 

Calotas R15 - - Design “Ollie” 

Tampa da caçamba com amortecedor e chave 

Temporizador do limpador do para-brisa variável 



Saveiro Cross Cabine Dupla 

Malharia Cinza 

Couro Sintético Native (opcional) 

Acabamento Interno Principais Itens de Série 

–  Bolsa porta-objetos na parte frontal do banco do passageiro 

–     Janelas laterais traseiras basculantes 
– Lanterna traseira com lente escurecida 

– Novo bagageiro longitudinal no teto 

– Para-brisas dégradée 

–     Porta-copos laterais traseiros 
– Pedais com pedaleiras em alumínio 

– 4 alto-falantes e 2 tweeters 

–     Airbag duplo (sem destivação para o passageiro) 
– ABS com função “Off-road” , EDL,  TCS,  BAS e EBD 

–     Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça 

Cores 

SÓLIDAS: 

Branco Cristal 

Vermelho Flash 

Preto Ninja 

METÁLICAS: 

Prata Sírius 

Azul Night 

Vermelho Ópera 

 

 

 

 

 

 

Preço (R$) 

 

- 

ESPECIAL: 

Amarelo Solaris 

Laranja Canyon 

 

 

 

 

 

 

Preço (R$) 

 

- 

Opcionais Preço (R$) 

REVESTIMENTO DOS BANCOS EM COURO SINTÉTICO NATIVE 
. Revestimentos dos bancos em couro sintético Vienna 
. Revestimento das portas parcialmente em couro sintético 

- 

TECNOLOGIA 
. Espelho retrovisor interno eletrocrômico 
. Sensor de chuva e crespuscular 
. Piloto automático 

- 

– Aerowischer 

– Alarme keyless 

– Ar condicionado 

– Bancos dianteiros com cobertura lateral na base 

–   Bolsas porta-objetos nas laterais dos encostos dos bancos dianteiros 

–  Brake-light e iluminação da caçamba 

–  Capas dos retrovisores pintadas em ”Chrome Effect” 

–  Capota marítima e ganchos deslizantes na caçamba 

–  Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade 

–  Coming & Leaving home 

–  Cinto de segurança central traseiro abdominal estático 

–  Cintos de segurança laterais traseiros automáticos de três pontos 

–  Desembaçador do vidro traseiro 

–  ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) 
–  Faróis auxiliares de dupla ação (neblina e milha) 

–  Faróis duplos com máscara negra 

–  Friso lateral com inscrição “Saveiro Cross” 

–  HSA (Assistente para Partida em Subida) 
–  Inscrição “Cross” em alumínio na soleira interna 

–  I-System 

–  Indicador de troca de marcha 

– Lanterna traseira de neblina 

– Logotipo “CROSS” cromado no lado direito da grade do radiador 

– Logotipo em adesivo “SAVEIRO CROSS” (central na tampa traseira) 
– Luzes de direção incorporadas aos retrovisores 
– Maçanetas na cor da pick-up 

– Molduras alargadas das caixas de roda 

– Molduras nas soleiras 

– Novo santantônio com função de aerofólio e “design” exclusivo 

– Para-choques dianteiros “off-road” na cor da pick-up 

– Para-sóis com espelho iluminado LD/ LE 

– Pinos para fixação de tapetes no assoalho dianteiro (lado do motorista 

– Retrovisores elétricos com sistema “tilt-down” 

– Revestimento das portas em tecido 

– Rodas de liga-leve 15” e pneus 205/60 R15 – “All Terrain” 

– Rádio CD/MP3, Bluetooth®, interface p/  iPod®, USB e Aux-in 

– Sensor traseiro de estacionamento 

– Tomada de 12V traseira (lado direito) 

– Travamento elétrico das portas com controle remoto 

– Vidros com acionamento elétrico 

– Volante multifuncional em couro com controles de rádio, telefone e I-System 


