move up! 2 portas
Câmbio

Preço (R$)

Mecânico

28.300

I-Motion

30.990

Principais itens de série

Acabamento interno

. "aerowischer“ – paletas do limpador de para-brisas com melhor performance

JA - ambientação interna escura - preto "titan" com

. “ABS” - freios com sistema antitravamento

tear "phoenix" azul

. “EBD” - freios com distribuição eletrônica de frenagem

JB - ambientação interna clara - cinza "dublin" com

. “e-flex” - sistema de partida a frio sem tanquinho

tear "phoenix" azul

. “ESS” - alerta de frenagem de emergência
. “infotrip” - computador de bordo com 10 funções
. “s.a.v.e.” - porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço

Cores

. “sit & adjust” - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura
. 2 airbags (passageiro e motorista)

Sólidas:

. 2 cintos de segurança traseiros de 3 pontos com retorno automático

A1A1 - preto ninja

. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

B4B4 - branco cristal

. Alça de segurança dianteira no teto para passageiro

D8D8 - vermelho flash

preço (R$)
-

. Alerta sonoro de faróis acesos
. Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança

Metálicas:

. Cinto de segurança dianteiro com pré-tensionador

7Z7Z - prata sírius

. Coluna central externa com aplique preto brilhante

2E2E - prata egito

. Console central com porta-copo

6P6P - cinza quartzo

. Detalhes internos do painel com acabamento em "chrome effect"

P4P4 - prata lunar

. Encosto do banco traseiro rebatível

S0S0 - vermelho opera

. Espelhos retrovisores externos com comando interno manual

Z2Z2 - azul night

preço (R$)
1.030

. Espelhos retrovisores na cor do veículo
preço (R$)

. Faróis com máscara escurecida

Especial:

. Fixação da cadeirinha de criança com sistema ISOFIX ® / top tether

T1T1 - amarelo saturno

. Imobilizador eletrônico
. Indicador digital de temperarura externa
. Lavador, limpador e desembaçador traseiro
. Limpador do para-brisa com temporizador
. Luz de cortesia dianteira no teto
. Luzes indicadoras de direção com função "comfort blinker"
. Maçanetas das portas na cor do veículo
. Painel com "pad" texturizado em cinza "dublin"
. Para-sol com espelho para o passageiro
. Porta-copos traseiro
. Porta-objetos nas portas dianteiras
. Preparação para sistema de som com fiação e antena de teto
. Relógio digital
. Rodas de aço aro 14” com pneus de baixa resistência ao
rolamento 175/70 R14 e calotas “bristol”
. Tampa do porta-malas com abertura elétrica "push button"
. Tampa do tanque de combustível com chave
. Tomada 12V no console central

opcionais
"native"
. “native” - revestimento dos bancos em couro sintético

Aquecimento
. Aquecimento

Ar-condicionado
. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

preço (R$)
670
460
2.750

Acesso completo para 2 portas
. Chave tipo "canivete"
. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com luzes indicadoras de direção
integradas
. “keyless” - sistema de alarme com comando remoto
. Travamento elétrico das portas dianteiras e traseiras
. Vidros dianteiros elétricos

1.100

1.550

opcionais

preço (R$)

Acesso completo para 4 portas
. Chave tipo "canivete"
. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com luzes indicadoras de direção
integradas

1.100

. “keyless” - sistema de alarme com comando remoto
. Travamento elétrico das portas dianteiras e traseiras
. Vidros dianteiros elétricos

"easy drive"
. Coluna de direção com ajuste de altura

1.240

. “easy drive” - direção com assistência eletromecânica

"park pilot"
. “park pilot” - sensor de estacionamento traseiro

330

Kit preparação para "maps & more" com sistema de som
. Preparação para “maps & more” - sistema de infotainment e navegação

620

. Sistema de som para "maps & more"

Rodas de liga-leve aro 14"
. Rodas de liga leve aro 14” “amsterdam” com pneus de baixa resistência ao rolamento 175/70 R14

Faróis e lanterna de neblina
. Faróis de neblina e lanterna de neblina

Módulo 4 portas
. 4 portas

Alto-falantes
. 4 alto-falantes e 2 tweeters

Sistema de som
. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB / aux-in / iPod

480
270
2.000
230
530

