
Chevrolet Onix 2017 
 

Para a linha 2017 do hatch da Chevrolet, foram criadas novas configurações: 
 

O Novo Onix vem desde a versão de entrada (LT 1.0 ECO) com On Star, 

pacote Safe (Diagnóstico, App/Web e Segurança), ar-condicionado, travas 
elétricas, vidros dianteiros elétricos tipo um toque, painel com velocímetro 

digital, bússola e alerta de mudança de marcha, sistema de áudio com 

Bluetooth e entrada USB, chave tipo canivete com controle remoto das travas 

e vidros elétricos, faróis com máscara negra, banco do motorista e cintos de 
segurança dianteiros com regulagem de altura, porta-revista no dorso do 

assento do carona, limpador e desembaçador traseiro, espelho nas 

sombreiras, sistemas antifurto, aviso sonoro para não afivelamento do cinto 
de segurança, câmbio de seis marchas, rodas aro 14 com novas calotas, 

freios ABS com EBD (distribuição eletrônica de frenagem) e airbag duplo.  

 

A versão LT pode vir com acabamento interno em dois tons (preto e cinza), 
sistema multimídia MyLink de segunda geração, volante com comandos de 

áudio e telefone, luz de cortesia no porta-luvas, abertura do porta-malas por 

controle remoto, retrovisor interno com botões de acesso ao OnStar e o 
pacote Protect do OnStar (Diagnóstico, App/Web, Segurança e Emergência). 

 

Quando equipado com o propulsor 1.4 ECO, o modelo LT soma coluna de 
direção com regulagem de altura, sensor de estacionamento traseiro com 

auxílio gráfico, adesivo da coluna B e rodas aro 15 com novas calotas.  

 

Transmissão automática de seis velocidades com função Active Select que 
permite trocas também no modo manual, controlador de velocidade de 

cruzeiro e volante com revestimento premium estão disponíveis a partir desta 

configuração.  
 

A versão de luxo LTZ agrega detalhes internos e externos cromados, 

computador de bordo com cinco funções (consumo médio, velocidade média, 
autonomia, temperatura externa e cronômetro), vidros traseiros elétricos 

com a função um toque, bancos com revestimento premium e tecido de alto 

relevo, retrovisores externos com ajuste elétrico, farol com superfície interna 

cromada e LED, faróis de neblina, rodas de alumínio e OnStar com o pacote 
Exclusive (Diagnóstico, App/Web, Segurança, Emergência, Concierge e 

Navegação). 

 
 


