
DESCRIÇÃO 5L48UH 

R7C

SEGURANÇA

Airbag duplo X

Aviso sonoro para cinto de segurança do motorista X

Brake Light X

Cintos de segurança do motorista com ajuste de altura X

Cintos de segurança traseiros laterais 3 pontos X

Freios a disco ventilado na dianteira e a tambor na traseira X

Monitoramento de pressão de pneus X

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

Sistema de imobilização do motor X

APARÊNCIA

Parachoques pintados na cor do veículo X

Roda de aço aro 14" com calotas integrais X

CONFORTO E CONVENIÊNCIA

Ar condicionado * X

Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro X

Direção Elétrica Progressiva X

Indicador de troca de marchas X

Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro X

Luzes individuais de leitura X

Painel de instrumentos com Conta-giros, Velocímetro com display digital, hodômetro parcial e marcador 

de nível de óleo.
X

Porta-objetos nas portas dianteiras com porta-garrafas X

Sistema de luz "leve-me" (acendimento automatico de farois e lanternas ao destravar as portas pelo 

controle remoto)
X

Sistema de luz "siga-me" (faróis permanecem acesos por um período de tempo após travamento das 

portas)
X

Sombreira para o passageiro com espelho X

Tomada de força 12V X

Transmissão manual de seis velocidades X

Vidro elétrico nas portas dianteiras X

BANCOS

Bancos de tecido X

Banco traseiro rebatível X

Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura X

SISTEMA DE SOM

Provisão para instalação de rádio (não incluso fiação para alto-falantes nas portas) X

COR INTERNA

Acabamento interno em dois tons "Jet Black" e "Ice Blue" (Tonalidade Preto e Azul) X

OPÇÕES DE CORES

Vermelho Pull Me Over - Cor Sólida - @64 (PDJ) X

Cinza Graphite - Cor Metálica - @97 (PDB) X

Preto Ouro Negro - Cor Metálica - @70 (000) *** X

Branco Summit - Cor Sólida - @44 (PDJ) X

Prata Switchblade - Cor Metálica - @78 (PDB) X

 (000) *** - Código requerido exclusivamente para o sistema de Vendas Diretas

**Os recursos e as funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone

*Esse veículo não vem equipado de fábrica com o filtro de partículas, o que não interfere no funcionamento do sistema de ar 

condicionado. De acordo com a Resolução nº 14/1998 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e com a Lei nº 11.910/2009, 
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