
Cobalt Elite 1.8 
 

Equipamentos de série 
 

 Alarme antifurto 

 Airbag duplo 

 Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura 

 Cintos de segurança traseiros laterais 3 pontos 

 Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (EBD) 

 Adesivo de coluna na cor preto 

 Espelhos retrovisores externos na cor do veículo 

 Grade frontal com detalhes cromados 

 Maçanetas externas na cor do veículo 

 Abertura do porta-malas por controle remoto na chave e botão no interior do veículo 

 Ar-condicionado 

 Chave do tipo canivete dobrável 

 Coluna de direção com regulagem de altura 

 Desembaçador elétrico do vidro traseiro 

 Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica 

 Trava elétrica das portas com acionamento na chave 

 Trava elétrica da tampa de combustível 

 Banco traseiro bipartido e rebatível 

 Faróis de neblina 

 Maçanetas internas cromadas 

 Painel de portas com revestimento Premium 

 Volante com revestimento Premium 

 Controlador de velocidade de cruzeiro 

 Computador de bordo com funções como tempo de viagem, consumo médio, velocidade 

média e autonomia 

 Conta-giros analógico e velocímetro digital 

 Sensores de estacionamento traseiro 

 Friso cromado na parte superior das portas 

 Sistema multimídia Chevrolet MyLink, com tela LCD sensível ao toque de 7”, espelhamento 

de smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, rádio AM/FM, entradas USB e 

Aux-in, função Áudio Streaming, conexão Bluetooth para celular e configurações do veículo 

 Controles do rádio e do celular no volante 

 Manopla da alavanca de câmbio com revestimento Premium 

 Acendimento automático dos faróis por meio de sensor crepuscular 

 Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de troca de 

marchas “Active Select” 

 Faróis de neblina com anéis cromados 

 Friso cromado na lateral das portas 

 Rodas de alumínio aro 15” com design exclusivo 

 Câmera de ré 

 Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade 

 Bancos com revestimento Premium 


