
 

 

Configuração 
Air Bag duplo(bolsa de ar infláveis) para motorista e 
passageiro 

Sistema multimídia com DVD, GPS, MP3, CD Player, 
entrada USB e Rádio AM/FM 

Sistema de freios ABS e EBD Ar condicionado 

Direção hidráulica Controles de som no volante 

Câmera de ré Sensor de estacionamento 

Travamento central e alarme keyless Vidros com acionamento elétrico nas 4 portas 

Retrovisores elétricos 
Chave tipo canivete com telecomando para 
travamento das portas 

Bancos com revestimento em couro ecológico Lanternas dianteiras e traseiras em LED 

Faróis de neblina no pára-choque dianteiro 
Sensor crepuscular para acendimento automático dos 
faróis 

Luz de seta auxiliar em LED nos retrovisores Rodas de alumínio aro 16'' 

Coluna de direção com regulagem de altura Banco traseiro reclinável 

Banco traseiro com descansa braço central Banco traseiro bi-partido e  rebatível (1/3 - 2/3) 

Sistema "LIGHT MY WAY" que mantém os faróis acesos 
por 30s após desligar o contato 

Painel de instrumentos com velocímetro digital, 
tacômetro (conta-giros), combustível e advertência 

Luz auxiliar de freio - "break light" Ajuste elétrico de altura dos faróis 

Faróis biparabola com lâmpadas halógenas Regulagem de iluminação do painel 

Luz de neblina traseira Antena externa "SHARK" 

Desembaçador elétrico do vidro traseiro Rack de teto 

Barras de proteção lateral nas portas 4 alto-falantes e 2 tweeters 

Cintos de segurança dianteiros retráteis três pontos com 
pré-tensionadores 

Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos 

Cinto de segurança traseiro central de dois pontos Sistema de fixação de cadeiras para crianças - "Isofix" 

Abertura interna da porta do combustível Abertura do porta-malas por controle remoto 

Abertura interna do porta-malas Porta-objetos com porta-óculos fixado no teto 

Porta-objetos central com tampa Porta-copos duplo integrado no console central 

Porta-revistas na parte traseira do encosto dos bancos 
dianteiros 

Porta-mapas e porta copo nas portas dianteiras e 
traseiras 

Acendedor de cigarros Cinzeiro 

Dispositivo de segurança das portas traseiras "travas para 
crianças" 

Cobertura tipo cortina do compartimento de bagagem 

Pára-sóis integrados ao teto com espelhos Relógio digital 

Indicador de temperatura externa Tomada 12V auxiliar no porta objetos central 

Ventilador / desembaçador com ar quente integrado ao 
controle do ar condicionado 

Luz interna independente para motorista, passageiros 
e porta malas 

Luz de leitura independente para motorista e passageiro Alça de segurança fixada no teto para passageiros 

Suporte descansa pé para o motorista 
Banco traseiro com encosto de cabeça com ajuste de 
altura 

Bancos dianteiros com encosto de cabeça com ajuste de 
altura 

Descansa braço dianteiro com porta objetos integrado 

 


