
ITENS DE SÉRIE  
 

Voyage 1.0/1.6 
Exterior Pára-choques bodycolor, vidros verdes, retrovisores selfcolor, faróis com duplo refletor. 

Interior Tecido de bancos “Tear Bison Cinza” com vinyl nas costas, apoios de cabeça traseiros, console 

central injetado, porta-luvas com tampa, pára-sóis com espelho (LD/LE), tomada 12V, laterais de 

portas/ porta-mapas/ ilha de tecido, porta-malas completamente revestido em carpete, porta-

objetos na tampa da caixa de fusíveis, detalhes internos na cor “Edelstahl” (moldura central do 

painel, moldura do cluster, botões de comando de ar, difusores de ar, gatilhos de porta e anel da 

coifa da alavanca de câmbio). 

Segurança Imobilizador (Immo 4), cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura, banco do 

motorista com regulagem de altura e cobertura da alavanca de regulagem, retrovisor interno dia/noite. 

Funcional Cluster sem tacômetro, indicador de temperatura da água, hodômetro digital (total/ parcial), 

controle interno dos retrovisores externos, relógio digital, desembaçador do vidro traseiro, 

interruptor p/ luz de cortesia na porta do motorista, tampa de combustível com chave, abertura 

interna elétrica do porta-malas, porta do passageiro com chave, iluminação do porta-malas. 

 

 

Voyage 1.6 Trend 
(itens adicionais à versão 1.0 e 1.6) 

Exterior Frisos laterais na cor do veículo, cobertura (fita) preta na coluna B, retrovisores com pintura preto 

brilhante (Glossy), maçanetas na cor do veículo, lanternas traseira escurecidas. 

Interior Tecidos de banco “Tear Satisfaction Cinza” com costas em tecido, alavanca do freio-de-mão com 

cobertura, alças de segurança no teto (3), laterais de portas com ilha em tecido, porta-mapas nas 

laterais de portas, saia p/ assento dos bancos dianteiros (side wallance), chave canivete, detalhes 

internos cromados (botões de comando de ar, difusores de ar, gatilhos de porta, anel da coifa da 

alavanca de câmbio, detalhe na manopla de câmbio e apliques no cluster). 

Segurança Cintos laterais traseiros retráteis. 

Funcional Tacômetro, luz de cortesia com interruptores em todas as portas, temporizador do limpador de 

pára-brisas 

 

Voyage 1.6 Comfortline 
(itens adicionais à versão Trend 1.6) 

Exterior Rodas de aço 15”, pneus 195/55 R15, supercalota 15”, grade dianteira inferior com detalhes 

cromados, moldura cromada na região do farol de neblina, aerofólio traseiro na cor do veículo, 

retrovisores na cor do veículo, tampa traseira com detalhe cromado (parte inferior), frisos laterais 

na cor do veículo com aplique cromado, pára-choques com parte inferior preta, soleira preta, 

antena de teto, faróis de neblina, logo “Comfortline”. 

Interior Tecidos de banco “Tear Rayon Cinza”, pára-brisas degradê, painel de instrumentos em duas cores 

(Antracite / Warm Gray), carpete Dilour, extensão do console, laterais de portas com ilha em 

tecido, rede porta-objetos no porta-malas. 

Segurança Brake-light. 

Funcional Direção hidráulica, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, fiação para 

instalação de som, alto-falantes (6), pára-sóis iluminados, vidros elétricos dianteiros, travamento 

elétrico das portas. 

 


