
LISTA DE EQUIPAMENTOS
MOHAVE

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Abertura do capô e tampa traseira com auxílio de amortecedores
Abertura elétrica interna da tampa de combustível
Acendimento automático dos faróis sensível à luminosidade
Antena eletrônica no teto
Aquecedor com ventilação forçada
Ar condicionado digital com controle independente frontal (Dual Zone) e traseiro
Banco traseiro bipartido para ampliação do porta-malas
Bancos dianteiros com ajustes elétricos
Bancos dianteiros com porta-revistas no encosto
Bancos rebatíveis na última fileira para ampliação do porta-malas
Câmera com visor LCD para marcha-a-ré
Computador de bordo integrado ao conjunto de mostradores
Console central com descansa-braço, porta-objetos duplo e porta-copos
Console do câmbio automático com detalhes em aço escovado
Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura
Descansa-braço central com porta-copos no banco traseiro
Diversos porta-copos (6) e porta-garrafas (4)
Encostos de cabeça com ajuste de altura (todos) e de inclinação (dianteiros)
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento automático
Filtro anti-pólen
Freio de estacionamento com acionamento por pedal
Iluminação do porta-malas e porta-luvas
Indicador de marchas no conjunto de mostradores
Luz interna com temporizador e efeito fade-out
Maçanetas internas das portas cromadas
Painel de instrumentos e painéis das portas com detalhes em carbono ou madeira
Para-sóis com porta-ticket, espelho e extensão lateral
Piloto automático com controles no volante
Porta-objetos e porta-garrafas nas portas dianteiras e traseiras
Porta-objetos na parte inferior do painel central
Rádio CD/MP3 com controle no volante, entrada auxiliar, USB e extensão para iPod
Rede para contenção de bagagem
Relógio digital no painel de instrumentos
Revestimento de couro nos bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis laterais
Sistema anti-furto acionado por Keyless com função Panic
Sistema de som com 4 alto falantes e 2 tweeters
Sistema Imobilizador de ignição
Sistema PIC - partida, abertura de portas e acionamento do alarme por presença
Sistema remoto de abertura das portas - Keyless
Suporte para cabide na lateral do teto
Tacômetro analógico
Teto solar elétrico
Tomadas auxiliares de energia 12V (porta-malas, console central e dianteiro)
Travamento elétrico central das portas e porta-malas
Vidros elétricos nas quatro portas c/ função One Touch e antiesmagamento para o motorista
Volante de direção com regulagem de altura
EXTERIOR & DESIGN
Espelhos retrovisores externos com regulagem, desembaçador, setas e escamoteamento elétrico
Faróis de neblina com lentes de policarbonato
Farol com lâmpada de xenônio, lavador e regulagem automática de altura
Grade dianteira e tampa traseira com detalhes cromados
Maçanetas externas na cor do veículo com filete cromado
Limpador do parabrisa com acionamento intermitente de freqüencia variável
Para-choques, maçanetas e espelhos retrovisores na cor do veículo
Rack no teto
Rodas de liga leve aro 18"
Travamento assistido da tampa traseira
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Vidros verdes com parabrisa laminado degradê
TECNOLOGIA & SEGURANÇA
Acelerador eletrônico tipo Drive-by-Wire
Air Bags frontais, laterais e de cortina (6 bolsas) com sensor de capotamento
Barras de proteção contra impactos laterais nas 4 portas
Câmbio automático de 5 velocidades com opção de trocas sequenciais (motor 3.8L V6)
Câmbio automático de 6 velocidades com opção de trocas sequenciais (motores 4.6L V8 e 3.0L VGT)
Cintos de segurança de 3 pontos (central traseiro tipo subabdominal)
Cintos dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura
Controle de assistência em aclives - HAC
Controle de frenagem em declives - DBC
Controle de tração - TCS
Controle eletrônico de estabilidade - ESP
Desembaçador do vidro traseiro temporizado
Destravamento automático das portas em caso de acidente
Direção com assistência hidráulica progressiva
Encostos de cabeça dianteiros ativos - sistema Active Front Headrests
Estepe com roda de liga leve
Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD
Limpador do vidro traseiro intermitente
Motor diesel Common Rail com Turbo de Geometria Variável - VGT (motor 3.0L VGT)
Proteção estrutural da cabine em T contra impacto frontal
Sensores anti-capotamento - sistema - ROP
Sensores de aproximação no parachoques traseiro
Sistema de frenagem de emergência - BAS
Sistema de proteção contra descarga da bateria
Tração 4x4 tipo Part Time com reduzida

S: ITEM DE SÉRIE 14/4/2010


