
 Novo HB20 - Motor 1.0 

 

Comfort Comfort Plus Comfort Style 

Preço básico: R$ 38.995,00 Preço básico: R$ 42.595,00 Preço básico: R$ 46.345,00 

Características atuais Características atuais Características atuais 

 Ar condicionado manual 

 Direção hidráulica 

 Airbag duplo frontal 

 Freios ABS com EBD 

 Fixação ISOFIX 

 blueAudio® com comandos no 

volante 

 Painel Supervision Cluster 

 Computador de bordo com 6 

funções 

 Banco do motorista com 

regulagem de altura 

 

 Pacote Comfort, mais: 

 Vidros elétricos dianteiros e 

traseiros 

 Chave tipo canivete com 

comando de travamento das 

portas 

 Travamento automático das 

portas (15 km/h) 

 Alarme 

 Maçanetas externas e 

retrovisores na cor da 

carroceria 

Pacote Comfort Plus, mais: 

 Volante com regulagem de 

altura e profundidade 

 Detalhes cromados na 

maçaneta interna, botão do 

freio de mão e saídas de ar 

condicionado 

 Porta-óculos e alças de 

segurança 

Novidades 2016 Novidades 2016 Novidades 2016 

 Vidros elétricos dianteiros 

com função one-touch 

(descida) para o motorista 

 Travas elétricas 

 Novo recurso de aviso de 

manutenção no computador 

de bordo 

 Novidades Comfort, mais: 

 Retrovisores elétricos com 

luz indicadora de direção 

 Calotas aro 15” e pneus 

185/60 R15 

 Acabamento preto na coluna 

B e na moldura dos vidros 

 Novidades Comfort Plus, mais: 

 Rodas de liga leve 15” 

 Quatro vidros elétricos com 

função one-touch para subida 

e descida com comando pela 

chave canivete 

 Lanternas Clear Type 

 Faróis de neblina com 

projetores 

 

 
 

Preço adicional para pintura metálica ou perolizada: R$ 1.100,00. Sem custo extra para a cor Prata Sand 

 

 

 

  



 

 Novo HB20 -  Motor 1.6  

 

Comfort Plus Comfort Style Premium 

Preço básico 

Manual: R$ 48.745,00 

Automático: R$ 52.745,00 

Preço básico 

Manual: R$ 51.845,00 

Automático: R$ 55.845,00 

Preço básico 

Automático: R$ 59.445,00 

Características atuais Características atuais Características atuais 

 Vidros elétricos dianteiros 

e traseiros 

 Chave tipo canivete com 

comando de travamento 

das portas 

 Travamento automático 

das portas (15 km/h) 

 Alarme 

 Maçaneta externa e 

retrovisores na cor da 

carroceria 

 Pacote Comfort Plus, mais: 

 Volante com regulagem de 

altura e profundidade 

 Detalhes cromados na 

maçaneta interna, botão do 

freio de mão e saídas de ar-

condicionado 

 Porta-óculos e alças de 

segurança 

 

 Pacote Comfort Style, mais: 

 Acendimento automático dos 

faróis 

 Sensores traseiros de 

estacionamento 

 Banco traseiro bipartido 60/40 

 Alarme volumétrico 

 Volante e pomo de câmbio em 

couro 

 Maçanetas externas cromadas 

 Friso cromado nos vidros 

laterais 

 

Novidades 2016 

 

Novidades 2016 

 

Novidades 2016 

 Câmbio de seis marchas 

 Sistema de partida a frio  

“e-start” 

 Retrovisores elétricos com 

luz indicadora de direção 

 Calotas 15” e pneus 

185/60 R15 

 Novidades Comfort Plus, 

mais: 

 Faróis de neblina com 

projetores 

 Roda de liga leve 15” 

 Quatro vidros elétricos com 

função one-touch para subida 

e descida com comando pela 

chave canivete 

 Lanternas Clear Type 

 Novidades Comfort Style, mais: 

 Ar condicionado automático 

digital 

 Retrovisores com rebatimento 

automático 

 Faróis com projetor e Light 

Guide de LED 

 Airbags laterais 

 Opcionais: 

- Com bancos de couro Dark 

Brown: R$ 61.035,00 

- Com bancos de couro Dark 

Brown e sistema blueMedia®: 

R$ 63.535,00 
 

  

Preço adicional para pintura metálica ou perolizada: R$ 1.100,00. Sem custo extra para a cor Prata Sand 

 


