Nova Saveiro Robust CS - 104cv / 101cv*
Transmissão

Preço (R$)

Manual

43.530

Principais itens de série

Acabamento
Acabamento
interno interno

. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. Alça de segurança no teto para passageiro

Tear "Lanai" Preto

. Alerta sonoro para lanternas ligadas
. Antena no teto
. Apoio lateral para acesso a caçamba
. Banco do motorista com ajuste de altura
. Barra de apoio para carga no teto
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
. Console central com porta-copos
. Emblema "Saveiro" na tampa traseira
. Estepe sob a caçamba
. Faróis simples com máscara escurecida
. Freio a disco nas quatro rodas
. Grade dianteira em preto fosco
. Indicador de troca de marcha
. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"
. Moldura nas caixas de rodas
. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
. Para-choques em preto fosco
. Para-sol com espelho para motorista e passageiro
. Porta-objetos nas laterais das portas
. Porta-revistas atrás do banco do passageiro
. Preparação para sistema de som com fiação
. Protetor da caçamba
. Retrovisores externos com controle interno manual
. Rodas de aço aro 15” com pneus 205/60 R15
. Tampa da caçamba com amortecedor e chave
. Tomada 12V no console central

Preto Ninja
Branco Cristal
Vermelho Flash

Opcionais

Cores
Sólidas:

Metálicas:
Azul Night
Cinza Platinum
Prata Sírius

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

Proíbe

Preço (R$)

Ar-condicionado

-

3.790

Direção Hidráulica

-

1.740

Acesso fácil +
Conectividade e
Conectividade I

490

Acesso fácil
. Vidros elétricos
. Travamento elétrico sem controle remoto
. Chave tipo "canivete"

Opcionais
Conectividade I
. 2 alto-falantes e 2 tweeters
. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-Player, bluetooth, MP3 player e entradas USB e AUX-IN

Proíbe

Preço (R$)

Acesso fácil +
Conectividade e
Acesso fácil

720

-

330

Acesso fácil e
Conectividade I

1.140

Módulo work
. Lanterna de freio elevada (break-light)
. Iluminação da caçamba
. Santantônio (aro de proteção da cabine) e grade protetora da janela traseira

Acesso fácil + Conectividade
. Vidros elétricos
. Travamento elétrico sem controle remoto
. Chave tipo "canivete"
. 2 alto-falantes e 2 tweeters
. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-Player, bluetooth, MP3 player e entradas USB e AUX-IN

Nova Saveiro Trendline CS / CE - 104cv / 101cv*
Transmissão

Preço (R$)

Manual

CS - 47.970

Manual

CE - 52.730

Principais itens de série
. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. Alça de segurança no teto para passageiro
. Alerta sonoro para lanternas ligadas
. Antena no teto
. Apoio lateral para acesso a caçamba
. Bagageiro longitudinal no teto (somente para CE)
. Banco do motorista com ajuste de altura
. Chave tipo "canivete" sem controle remoto
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
. Console central com prolongador e porta-copo traseiro
. Direção hidráulica
. Emblema "Saveiro" na tampa traseira
. Estepe sob a caçamba
. Faróis duplos com máscara escurecida
. Freio a disco nas quatro rodas
. Grade dianteira em preto fosco
. Grade protetora da janela traseira
. Indicador de troca de marcha
. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"
. Moldura nas caixas de rodas
. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
. Para-choques na cor do veículo
. Porta-objetos nas laterais das portas
. Porta-revistas atrás do banco do passageiro
. Preparação para sistema de som com fiação
. Protetor da caçamba
. Regulagem de altura para os cintos de segurança (somente para CE)
. Retrovisores externos com controle interno manual
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Revestimento moldado do painel traseiro da cabine (somente para CE)
. Rodas de aço aro 15” com pneus 205/60 R15 e calotas "Pomes"
. Tampa da caçamba com amortecedor e chave
. Tomada 12V no console central
. Travamento elétrico das portas
. Vidros elétricos

Acabamento interno
Malharia "Kauai" Preto

Cores
Sólidas:
Preto Ninja
Branco Cristal
Vermelho Flash

Metálicas:
Azul Night
Cinza Platinum
Prata Sírius

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

Opcionais

Proíbe

Preço (R$)

-

4.670

Interatividade
"Composition Touch"

850 (CE) /
760 (CS)

Interatividade
"Media"

1.780 (CE) /
1.700 (CS)

-

3.820 (CE) /
3.720 (CS)

Conforto Completo
. “keyless” - sistema de alarme com comando remoto
. Chave tipo "canivete" com controle remoto
. Espelhos retrovisores externos elétricos com função tilt down no lado direito
. Espelhos retrovisores externos e maçaneta das portas na cor do veículo
. Luzes de leitura dianteiras
. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Travamento elétrico com controle remoto
. Coming & Leaving Home
. Vidros elétricos com comando conforto
. Ar-condicionado

Interatividade 'Media'
. Sistema infotainment "Media" com rádio AM/FM, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e AUX-IN (R140G)
. 2 alto-falantes e 2 tweeters (CS) / 4 alto-falantes e 2 tweeters (CE)
. Suporte para celular

Interatividade 'Composition Touch'
. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link (RCD330G)
. 2 alto-falantes e 2 tweeters (CS) / 4 alto-falantes e 2 tweeters (CE)
. Volante multifuncional com comando de sistema de som e ‘I-System'
. Suporte para celular

Módulo plus
. Espelhos retrovisores externos e maçaneta das portas na cor do veículo
. Faróis e lanterna de neblina
. Lanterna de freio elevada (break-light) e iluminação da caçamba
. “park pilot” - sensor de estacionamento traseiro
. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
. Capota marítima
. Ganchos para amarração de carga
. Janela traseira corrediça
. Tomada 12V no console na parte de trás e caçamba (Apenas CE)
. Rodas de liga leve aro 15” “Basalto”

Nova Saveiro Trendline CD - 104cv / 101cv*
Transmissão

Preço (R$)

Manual

56.270

Principais itens de série
. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. Alça de segurança no teto para passageiro
. Alerta sonoro para lanternas ligadas
. Antena no teto
. Banco do motorista com ajuste de altura
. Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça
. Chave tipo "canivete" sem controle remoto
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e regulagem de altura
. Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central)
. Console central com prolongador e porta-copo traseiro
. Desembaçador do vidro traseiro
. Direção hidráulica
. Emblema "Saveiro" na tampa traseira
. Estepe sob a caçamba
. Faróis duplos com máscara escurecida
. Freio a disco nas quatro rodas
. Grade dianteira em preto fosco
. Grade protetora da janela traseira
. Indicador de troca de marcha
. Janelas laterais traseiras basculantes
. Lanterna de freio elevada (break-light) e iluminação da caçamba
. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"
. Moldura nas caixas de rodas
. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
. Para-choques na cor do veículo
. Porta-copos laterais traseiros
. Porta-objetos nas laterais das portas
. Porta-revistas atrás do banco do passageiro
. Preparação para sistema de som com fiação
. Protetor da caçamba
. Retrovisores externos com controle interno manual
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Rodas de aço aro 15” com pneus 205/60 R15 e calotas "Pomes"
. Tampa da caçamba com amortecedor e chave
. Tomada 12V no console central e na parte traseira - lado direito
. Travamento elétrico das portas
. Vidros elétricos

Acabamento interno
Malharia "Kauai" Preto

Cores
Sólidas:
Preto Ninja
Branco Cristal
Vermelho Flash

Metálicas:
Azul Night
Cinza Platinum
Prata Sírius

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

Opcionais

Proíbe

Preço (R$)

-

4.670

Interatividade
"Composition Touch"

850

Interatividade
"Media"

1.780

-

3.820

Conforto Completo
. “keyless” - sistema de alarme com comando remoto
. Chave tipo "canivete" com controle remoto
. Espelhos retrovisores externos elétricos com função tilt down no lado direito
. Espelhos retrovisores externos e maçaneta das portas na cor do veículo
. 2 Luzes de leitura dianteiras e 2 traseiras
. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Travamento elétrico com controle remoto
. Coming & Leaving Home
. Vidros elétricos com comando conforto
. Ar-condicionado

Interatividade 'Media'
. Sistema infotainment "Media" com rádio AM/FM, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e AUX-IN (R140G)
. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. Suporte para celular

Interatividade 'Composition Touch'
. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link (RCD330G)
. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. Volante multifuncional com comando de sistema de som e ‘I-System'
. Suporte para celular

Módulo plus
. Espelhos retrovisores externos e maçaneta das portas na cor do veículo
. Faróis e lanterna de neblina
. “park pilot” - sensor de estacionamento traseiro
. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
. Capota marítima
. Ganchos para amarração de carga
. Tomada 12V no console na parte de trás e caçamba
. Rodas de liga leve aro 15” “Basalto"

Nova Saveiro Highline CD - 104cv / 101cv*
Transmissão

Preço (R$)

Manual

63.070

Principais itens de série

Acabamento interno

. "ABS" - freios com sistema antitravamento
Malharia "Ibiza" Preto
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
Cores
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo
. "Keyless" - sistema de alarme com comando remoto
. 2 airbags (passageiro e motorista)
Sólidas:
Preto Ninja
. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. Alça de segurança no teto para passageiro
Branco Cristal
. Alerta sonoro para lanternas ligadas
Vermelho Flash
. Antena no teto
. Ar-condicionado
. Banco do motorista com ajuste de altura
Metálicas:
. Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça
Azul Night
. Chave tipo "canivete" com controle remoto
Cinza Platinum
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e regulagem de altura
Prata Sírius
. Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central)
. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
. Colunas centrais externas com aplique preto
. Coming & leaving home
. Console central com prolongador e porta-copo traseiro
. Desembaçador do vidro traseiro
. Direção hidráulica
. Emblema "Saveiro" na tampa traseira
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Espelhos retrovisores externos e maçaneta das portas na cor do veículo
. Espelhos retrovisores externos elétricos com função tilt down no lado direito
. Estepe sob a caçamba
. Faróis duplos com máscara escurecida
. Faróis e lanterna de neblina
. Freio a disco nas quatro rodas
. Friso lateral cromado
. Grade dianteira em preto brilhante com detalhes cromados
. Grade protetora da janela traseira
. Indicador de troca de marcha
. Janelas laterais traseiras basculantes
. Lanterna de freio elevada (break-light) e iluminação da caçamba
. Lanternas traseiras escurecidas
. Luzes de leitura dianteiras e traseiras
. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"
. Moldura nas caixas de rodas
. Para-choques na cor do veículo
. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
. Porta-copos laterais traseiros
. Porta-objetos nas laterais das portas
. Porta-revistas atrás do banco do passageiro
. Protetor da caçamba
. Rodas de aço aro 15” com pneus 205/60 R15 e calotas "Calcário"
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Sistema infotainment "Media Plus" com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e AUX-IN (RCD320G)
. Tampa da caçamba com amortecedor e chave
. Tomada 12V no console central e na parte traseira - lado direito
. Travamento elétrico das portas com controle remoto
*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina
. Vidros elétricos
. Volante multifuncional com comando de sistema de som e ‘I-System'

Opcionais
Suporte para celular

Proíbe

Preço (R$)

Módulo navegação e
Interatividade
"Composition Touch"

300

-

3.750

Suporte para celular
e Módulo navegação

810

Suporta para celular
e Interatividade
"Composition Touch"

2.090

Highline Completo
. Revestimento dos bancos em couro sintético "Native"
. Revestimento da porta parcialmente em couro
. Capota marítima
. Ganchos para amarração de carga
. Tomada 12V no console na parte de trás e caçamba
. Rodas de liga leve aro 15” “Basalto"
. “park pilot” - sensor de estacionamento traseiro
. Tapetes de carpete na frente e atrás

Interatividade 'Composition Touch'
. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link (RCD330G)
. Suporte para celular

Módulo navegação
. Sistema infotainment touchscreen com navegação Discover Media e App-Connect
. Suporte para celular

Nova Saveiro Cross CE - 120cv / 110cv*
Transmissão

Preço (R$)

Manual

66.110

Principais itens de série
. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "E-Flex" – sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina
. "ESC" - controle eletrônico de estabilidade
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. "HSA" - assistente para partida em subida
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo
. "Keyless" - sistema de alarme com comando remoto
. "Park Pilot" - sensor de estacionamento traseiro
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. Antena no teto
. Ar-condicionado
. Banco do motorista com ajuste de altura
. Capota marítima e ganchos deslizantes na caçamba
. Chave tipo "canivete" com controle remoto
. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
. Coming & leaving home
. Desembaçador do vidro traseiro
. Direção hidráulica
. Emblema "Saveiro Cross" na tampa traseira
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Espelhos retrovisores externos elétricos com função tilt down no lado direito
. Espelhos retrovisores externos em "chrome effect" (exceto para a cor Prata Sírius)
. Estepe sob a caçamba
. Faróis auxiliares com dupla função: neblina e longo alcance e lanterna de neblina
. Faróis duplos com máscara escurecida
. Freio a disco nas quatro rodas
. Friso lateral com inscrição "Saveiro Cross"
. Grade protetora da janela traseira
. Indicador de troca de marcha
. Inscrição "Cross" em aluminio na soleira interna
. Janela traseira deslizante com grade de proteção
. Lanterna de freio elevada (break-light) e iluminação da caçamba
. Lanternas traseiras escurecidas
. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"
. Maçaneta das portas na cor do veículo
. Molduras alargadas nas caixas de rodas
. Molduras nas soleiras
. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
. Para-choques dianteiros "off-road" na cor do veículo
. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
. Pedaleiras esportivas
. Porta-copos laterais traseiros
. Porta-revistas atrás do banco do passageiro
. Protetor da caçamba
. Rede para retenção de carga no painel traseira da cabine
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Rodas de liga leve aro 15” "Cherte" com pneus 205/60 R15
. Santantônio com função de aerofólio e braços estendidos sobre as laterais da caçamba
. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link (RCD330G)
. Tampa da caçamba com amortecedor e chave
. Tomada 12V no console central e na parte traseira - lado direito
. Travamento elétrico das portas com controle remoto
. Vidros elétricos
. Volante multifuncional em couro com comando de sistema de som e ‘I-System'

Acabamento interno
Malharia "Noronha" Preto

Cores
Sólidas:
Preto Ninja
Branco Cristal
Vermelho Flash

Metálicas:
Azul Night
Prata Sírius
Azul Ravenna
Cinza Platinum

Especiais:
Laranja Cannyon

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

Opcionais
Suporte para celular

Proíbe

Preço (R$)

Módulo navegação

300

-

2.640

Suporte para celular

1.840

-

140

Cross Completo
. Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)
. ‘Piloto automático’ controle automático de velocidades
. Tomada 12V no console na parte de trás e caçamba
. Sensores de chuva e crepuscular
. Revestimento dos bancos em couro sintético "Native"
. Revestimento da porta parcialmente em couro
. "Park Pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
. Tapetes de carpete

Módulo navegação
. Sistema infotainment touchscreen com navegação Discover Media e App-Connect
. Suporte para celular

Pneus 205/60 R15 All Terrain (off-road)

Nova Saveiro Cross CD - 120cv / 110cv*
Transmissão

Preço (R$)

Manual

69.250

Principais itens de série
. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "E-Flex" – sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina
. "ESC" - controle eletrônico de estabilidade
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. "HSA" - assistente para partida em subida
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo
. "Keyless" - sistema de alarme com comando remoto
. "Park Pilot" - sensor de estacionamento traseiro
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. Antena no teto
. Ar-condicionado
. Banco do motorista com ajuste de altura
. Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça
. Capota marítima e ganchos deslizantes na caçamba
. Chave tipo "canivete" com controle remoto
. Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (inclusive o central)
. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
. Coming & leaving home
. Desembaçador do vidro traseiro
. Direção hidráulica
. Emblema "Saveiro Cross" na tampa traseira
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Espelhos retrovisores externos elétricos com função tilt down no lado direito
. Espelhos retrovisores externos em "chrome effect" (exceto para a cor Prata Sírius)
. Estepe sob a caçamba
. Faróis auxiliares com dupla função: neblina e longo alcance e lanterna de neblina
. Faróis duplos com máscara escurecida
. Friso lateral com inscrição "Saveiro Cross"
. Freio a disco nas quatro rodas
. Grade protetora da janela traseira
. Indicador de troca de marcha
. Inscrição "Cross" em aluminio na soleira interna
. Janelas laterais traseiras basculantes
. Lanternas traseiras escurecidas
. Luzes de leitura dianteiras e traseiras
. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"
. Maçaneta das portas na cor do veículo
. Molduras alargadas nas caixas de rodas
. Molduras nas soleiras
. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
. Para-choques dianteiros "off-road" na cor do veículo
. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
. Pedaleiras esportivas
. Porta-revistas atrás do banco do passageiro
. Protetor da caçamba
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Rodas de liga leve aro 15” "Cherte" com pneus 205/60 R15
. Santantônio com função de aerofólio e braços estendidos sobre as laterais da caçamba
. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link (RCD330G)
. Tampa da caçamba com amortecedor e chave
. Tomada 12V no console central e na parte traseira - lado direito
. Travamento elétrico das portas com controle remoto
. Vidros elétricos
. Volante multifuncional em couro com comando de sistema de som e ‘I-System'

Acabamento interno
Malharia "Noronha" Preto

Cores
Sólidas:
Preto Ninja
Branco Cristal
Vermelho Flash

Metálicas:
Azul Night
Prata Sírius
Azul Ravenna
Cinza Platinum

Especiais:
Laranja Cannyon

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

Opcionais
Suporte para celular

Proíbe

Preço (R$)

Módulo navegação

300

-

2.640

Suporte para celular

1.840

-

140

Cross Completo
. Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)
. ‘Piloto automático’ controle automático de velocidades
. Tomada 12V no console na parte de trás e caçamba
. Sensores de chuva e crepuscular
. Revestimento dos bancos em couro sintético "Native"
. Revestimento da porta parcialmente em couro
. "Park Pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
. Tapetes de carpete na frente e atrás

Módulo navegação
. Sistema infotainment touchscreen com navegação Discover Media e App-Connect
. Suporte para celular

Pneus 205/60 R15 All Terrain (off-road)

