Volkswagen Nova Saveiro 2013
Nova Saveiro – CS / CE
Itens de Série
Motor / Transmissão
•

1.6L – 104 cv (Etanol) / 101 cv (Gasolina)

•

Transmissão Manual de 5 velocidades

Exterior
•

Rodas em aço na cor prata com pneus 175/70 R14

•

Protetor da Caçamba

•

Tampa da caçamba com amortecedor e chave

•

Apoio lateral para acesso à caçamba

•

Estepe sob a caçamba

•

Moldura nas caixas de roda

Interior
•

Banco do motorista com regulagem de altura

•

Porta-objetos nas laterais das portas

•

Console central com dois porta-copos

•

Retrovisores com comando interno

•

Temporizador do limpador do pára-brisa variável
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•

Tomada de 12 volts

•

Porta-revistas atrás do banco do passageiro

•

Alça de segurança no teto para o passageiro

•

Conta-giros (tacômetro)

•

Quadro de instrumentos com molduras cromadas do velocímetro, conta giros e
indicadores de temperatura do motor e nível de combustível

•

Travamento central das portas

•

Vidros com acionamento elétrico

•

Alerta sonoro para lanternas ligadas

•

Iluminação interna temporizada

Opcionais :
•

Aquecimento Ar-condicionado

•

Travamento central com controle remoto Levantador do vidro com comando
conforto e limitador de força

•

Airbag e ABS

•

Direção hidráulica

•

Espelhos retrovisores externos com comando elétrico e “tilting down”

•

Chave canivete com controle remoto

•

Luz de leitura dianteira

•

Alarme keyless

•

Capota maritima e ganchos deslizantes para amarração de carga

•

Janela traseira corrediça

•

Brake-light e iluminação da caçamba

•

Janela traseira corrediça
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•

Sensor de estacionamento traseiro

•

Rodas de liga-leve de 15” – Stuttgart

•

Faróis e lanterna traseira de neblina

•

Rádio CD-player MP3 com etrada USB, Bluettoth, e interface para I-pod

•

Volante multifuncional com comandos para rádio, telefone e computador de
bordo/I-System

• Pacote Trend – CS / CE


Revestimento dos bancos em tecido (Tear Jacquard)



Pacote cromo – detalhes internos na tonalidade “cromo”



Bancos dianteiros conforto com cobertura lateral



Calotas integrais 6Jx14” - Trophy



Direção Hidráulica



Pára-choque na cor do veículo



Santantônio com função de aerofólio



Revestimento das portas com aplique em tecido



Bagageiro do teto (longitudinal) - somente CE



Friso de proteção lateral na cor do veículo



Capa do retrovisor e maçanetas na cor do veículo



Logotipo “Trend”



Grade do radiador em preto Ninja com friso cromado



Faróis duplos com máscara negra



Chave canivete

Nova Saveiro Trooper
Itens de Série
•

Pára-choque na cor do veículo

•

Direção hidráulica

•

Airbag para motorista e passageiro

•

Airbag do passageiro com sistema para desativação
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•

ABS

•

Novas rodas de liga-leve 15” Stuttgart

•

Pneus 205/60 R15”

•

Santantonio com função de aerofólio

•

Bagageiro do teto (longitudinal)

•

Brake-light e iluminação da caçamba

•

Antena no teto

•

Grade para a janela traseira

•

Pára-sóis com espelho iluminado LD/LE

•

Novos faróis duplos com máscara negra

•

Lanterna traseira de neblina

•

Revestimento das portas com aplique em tecido

•

Novo I-System

•

Para-brisas degradée

•

Travamento central das portas

•

Vidros com acionamento elétrico

Opcionais :
•

Revestimento dos bancos em couro sintético Native

•

Revestimento das portas com aplique em couro sintético

•

Bolsa para bagagem nos encostos

•

Aquecimento

•

Ar-condicionado

•

Travamento central com controle remoto

•

Levantador do vidro com comando conforto e limitador de força

•

Espelhos retrovisores externos com comando elétrico e “tilting down”
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•

Chave canivete com controle remoto

•

Luz de leitura dianteira

•

Alarme keyless

•

Capota maritima e ganchos deslizantes para amarração de carga

•

Janela traseira corrediça

•

Sensor de estacionamento traseiro

•

Rádio CD-player MP3 com etrada USB, Bluettoth, e interface para I-pod

•

Volante multifuncional com comandos para rádio, telefone e computador de
bordo/I-System

Nova Saveiro Cross
Itens de Série
•

Ar-condicionado

•

Novos “pará-choques “off-road” com logo “CROSS” na grade do radiador

•

Novas rodas de leve 15” diamantadas Atacama

•

Pneus 205/60 R15” “All Terrain”

•

Santantonio com função de aerofólio e braços estendidos sobre as laterais da
caçamba

•

Retrovisores na cor “chrome effect”

•

Maçanetas na cor do veículo

•

Luzes de direção incorporadas aos retrovisores

•

Molduras alargadas das caixas de roda

•

Moldura nas soleiras

•

Friso lateral com inscrição “Saveiro Cross”

•

Sensor traseiro de estacionamento
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•

Capota marítima e ganchos deslizantes na caçamba

•

Janela traseira deslizante com grade de proteção

•

4 alto falantes e 2 tweeters

•

Faróis auxiliares de dupla ação (neblina e milha)

•

Alarme keyless

•

Travamento elétrico das portas com controle remoto

•

Vidros elétricos

•

Retrovisores elétricos com sistema tilt-down

•

Rede para retenção de carga no painel traseiro da cabine

•

Tomada de 12V adicional atrás do banco do passageiro

•

Coming & Leaving home

•

Pedais de alumínio

•

Inscrição “Cross” em alumínio – soleira interna

•

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

Opcionais :
•

Revestimento dos bancos em couro sintético Native

•

Revestimento das portas com aplique em couro sintético

•

Rádio CD-player MP3 com etrada USB, Bluettoth, e interface para I-pod

•

Volante multifuncional com comandos para rádio, telefone e computador de
bordo/I-System
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