
Acabamento interno na cor prata

Combustível

Potência Máxima*(cv/rpm)

Torque Máximo*(kgf.m/rpm)

Dianteira

Traseira

Direção

Dianteiros

Traseiros

Pneus

Rodas

Transmissão

SuspensãoSuspensão

DireçãoDireção

FreiosFreios

Pneus e RodasPneus e Rodas

Capacidade do tanque (l)

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Altura (mm)

Entreeixos (mm)

Capacidade do porta-malas (l)

Vão livre mínimo do solo (mm)

Peso em ordem de marcha (kg) manual/automático

Peso bruto total (kg) manual/automático

Acabamento interno em padrão madeira

Dimensões e CapacidadesDimensões e Capacidades

EstiloEstilo

Motor

Acabamento interno na cor preta

Acabamento interno na cor prata

Gasolina/Álcool

136/6.000

17,5/4.200

Automática de 4 Velocidades 
com Shift Gate

Tipo McPherson com 
barra estabilizadora

Eixo de torção com
barra estabilizadora

Eletroassistida (EPS)

Discos ventilados com
ABS e EBD

Discos sólidos com
ABS e EBD

205/55          R16

Liga leve       R16

60

4.540

1.760

1.480

2.600

470

160

0/1260

0/1645

1.8 VVT-i FLEX 16V DOHC

x

x

XLiXEi

D I R I G I R  É  I N C R Í V E L

x

x

Gasolina/Álcool

136/6.000

17,5/4.200

Manual de 5 velocidades ou 
Automática de 4 Velocidades 

com Shift Gate

Tipo McPherson com 
barra estabilizadora

Eixo de torção com 
barra estabilizadora

Eletroassistida (EPS)

Discos ventilados com
ABS e EBD

Discos sólidos com
ABS e EBD

205/55          R16

Liga leve       R16

60

4.540

1.760

1.480

2.600

470

160

1.245/1260

1630/1645

1.8 VVT-i FLEX 16V DOHC 

x

x

Gasolina/Álcool

136/6.000

17,5/4.200

Manual de 5 velocidades ou
Automática de 4 velocidades

com shift gate

Tipo McPherson com 
barra estabilizadora

Eixo de torção com 
barra estabilizadora

Eletroassistida  (EPS)

Discos ventilados 

Discos sólidos

195/65             R15

Aço estampado    R15

60

4.540

1.760

1.480

2.600

470

160

1.245/1260

1630/1645

1.8 VVT-i FLEX 16V DOHC 

SE-G

Gasolina/Álcool

136/6.000

17,5/4.200

Tipo McPherson com 
barra estabilizadora

Eixo de torção com
barra estabilizadora

Eletroassistida (EPS)

Discos ventilados com
ABS e EBD

Discos sólidos com
ABS e EBD

205/55          R16

Liga leve       R16

60

4.540

1.760

1.480

2.600

470

160

1.245/1260

1630/1645

1.8 VVT-i FLEX 16V DOHC

x

x

Manual de 5 velocidades ou 
Automática de 4 Velocidades 

com Shift Gate

GLiVersões

Acabamentos internos cromados (grade do ar-condicionado,
freio de mão e alavanca de câmbio) x xx

Legenda: - Disponível - Não disponívelx * Quando abastecido com 100% álcool

** Disponível somente na versão com Transmissão Automática.



Acabamentos externos cromados (maçanetas, grade dianteira, 
moldura lateral dos vidros e da tampa do porta-malas)

Volante de três raios

Vidros verdes/Pára-brisa com faixa dégradé

Ar condicionado integrado frio e quente

Aviso sonoro de chave na ignição e faróis ligados

Acendimento automático dos faróis

Bancos de couro (natural e ecológico)                                                                                                                            

Banco do motorista com ajuste de altura

Banco traseiro bipartido / rebatível 60/40

Banco traseiro com descansa-braço central e porta-copos

Coluna de direção regulável em altura e profundidade

Comando interno de abertura da tampa 
do tanque de combustível

Conforto/ConveniênciaConforto/Conveniência

Estilo (continuação)

Comando interno de abertura do porta-malas

Computador de bordo 

Descansa-braços dianteiro deslizante com 2 compartimentos 

Descansa-braços traseiro com porta-copos

Desembaçador do vidro traseiro

Filtro de ar-condicionado

Limpador do pára-brisa com temporizador de velocidade

Luz de leitura dianteira

Painel de instrumentos "Optitron"

Pára-sol do motorista com porta-documentos                                                                                                 

Piloto automático (controle automático de velocidade) **                                                                                                 

Porta revistas nos bancos dianteiros

Porta-objetos nas portas traseiras e dianteiras

Porta-luvas com luz de Led

Rádio com CD changer para 6 discos e mp3 integrado

Banco do motorista com ajuste elétrico 
(distância, inclinação e altura)

Pára-sol do motorista com espelho         

Pára-sol do passageiro com espelho

Rádio com CD player, mp3 integrado

x

x

Automático/Digital 

Intermitente

Com luz

Com luz

Automático/Digital  

5 Funções6 Funções6 Funções

D I R I G I R  É  I N C R Í V E L

x

x

x

Opcional

 Com Luz 

Com Luz   

  Intermitente 

  Sem Luz     

Variável

        Manual

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Automático/Digital  

6 Funções

x

x

 Com Luz 

Com Luz   

  Intermitente 

x

x

x

Legenda: - Disponível - Não disponívelx * Quando abastecido com 100% álcool

** Disponível somente na versão com Transmissão Automática.

XLiXEiSE-G GLiVersões

4 alto-falantes + antena no pára-brisa

4 alto-falantes + 2 tweeters + antena no pára-brisa

x

x xx



Relógio digital

Retrovisores externos com regulagem elétrica

Retrovisores externos eletrorretráteis com indicador de direção

Tacômetro (conta-giros)

Travas e vidros elétricos

Vidros elétricos com acionamento por 
um toque e antismagamento 

Volante com comandos integrados 
de áudio e computador de bordo

Air Bag duplo frontal

Air Bag lateral

Segurança

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura (2)

Barras de proteção nas portas

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos 
com regulagem de altura

Cintos de segurança dianteiros com 
pré-tensionador e limitador de força

Chave com comandos integrados (acionamento dos vidros,
travas das portas, abertura do porta-malas e alarme) 

Faróis de neblina

Farol baixo de xenon com regulagem 
automática de altura e lavador

Freio a disco nas 4 rodas

Freio ABS nas 4 rodas

Imobilizador por código eletrônico na chave

Luz auxiliar de freio (brake-light)

Sensor de estacionamento (traseiro e frontal lateral)

Trava automática das portas ativada 
pelo movimento do veículo (após 20 km/h)

Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos

Cinto de segurança traseiro central de 3 pontos 

Retrovisor interno com antiofuscante manual                                                                     

Retrovisor interno com antiofuscante eletrocrômico                                    

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura (3)

Cinto de segurança traseiro central de 2 pontos 

x

x

x

Todos os vidros

D I R I G I R  É  I N C R Í V E L

 Todos os vidros             

x

x

x

x

x

Sensor automático de chuva x x x

Somente vidro do motorista

Na versão 1.6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 Todos os vidros             

x

x

x

x

x

x

x

x

Legenda: - Disponível - Não disponívelx * Quando abastecido com 100% álcool

** Disponível somente na versão com Transmissão Automática.

XLiXEiSE-G GLiVersões
Conforto/Conveniência (contiunuação)
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