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"'ABS'- freios corn sistema antiÍavamento

. 'sowischei - palhetas do linpador de para-brisa com melhor performance

- 'car< olof - sensor de estacbnamento tÍaseiro

. "easy orive= - cìire@o eléÍica

. -EBD" - Íreios com dbtribuição eletrônica de frenagem

. "+1ex= - sistema de partida a frio sem tanquinho

-'ESS= - alerta de frenagem de emergência

- 'hÍotÍip= - compúadoÍ de bordo com .10 Íunçoês

.'<eless- - sistema de alarme com comando remoto

.'s.av.e.'- porta-malas com sisïema de ajuste variâvel de espaço

. -sit & adjust plus" - banco do motorista e coluna de direção com ajuste milimétrico de altura

.2 airbags (passageiro e motoÍista)

. 2 cirÌtos de segurança Íaseiros de 3 pontos com retorno automático

.2 fuzes de leitura dianteiras

.3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de ahura

. 4 altojalantes e 2 tweeters

- 4 portas

. Alavanca do Íreio de mão em couro

. Alça de seguÍança dianteira no teto para passageiro

. Aierta sonoro de faróis acesos

- Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança

. Arìtena no teto

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

. Chave tipo "canivete" com controle remoto

. Cintos de seguÍança dianteiros com píé-tensionador e limitador de carga

- Console central com porta-copo

. DeÌalhes internos do painel com acabamento em "chÍome eÍfect"

. Encosto do banco traseiro rebatível

. Esoelhos reÌÍovisores externos eletricamente ajustáveis com luzes indicadoías de direção integradas

. Espelhos retrovisores externos em "chrome eÍ'tecI" (exceta cot prata sírius)

- Faróis com máscara escurecida

- Faróis de neblina com aÍos em "c,hrome eÍÍecï'

Fxação da cadeirinha de criança com sistema ISOFIX @ / top tether

- Frisc laterais com inscrição "cross"

- lrciicador digital de tempeÍaÍura exteÍna

- LãÍrtêma de neblinâ

- Lavador, Iimpador e desembaçador trasêiro

. Linpador do para-brisa com tempoÍizador

. Luz de cortesia dianteira no teto

" Luzes indir:adoras de direção com Íunção "comfort blinker"

- hbçanetas das portas na cor do veículo

. Pahel com aplique colorido

- Para-choques dianteiro e traseiro com ilha central em "chrome effect"

- Para-sol com espelho para o passageiro

- Pona-copos traseiro

, Podeobiêto removível

- Porta{bietos nas portas dianteiras

- Raok de teto longitudinal em "chrome effect"

" H'@iodigitai

" Rocc de liga leve aro 15" "zurique" com pneus de baixa resisiência ao rolamento 185/60 R15

- Sis:ema de $m com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, N4P3 player e entradas USB / AUX-IN / iPod

" Sobira das portas com aplique em alumínio

, TanDa cio porta-malas com abertuÍa elétÍica "push button"

- Taoer'res de carpete

, Tomda 12V no console central

- TrarafiìerÍto eléübo das portas diantekas e traseiras

- lïcros dianteiros elétÍicos

. !'cbrÌe err couÍo com aplique cromado
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ambÍentação interna escura - preto 'titan"

com tear com vinil "hydra' cobre

Salidas:
preÌo ninja

branco cristal

vermelho Ílash

Metálícas:
prala sírius

pÍata egito

cinzaquartzo
prata lunar

azul nighl

Especial:
amarelo satuíno
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*Potência: 
1 00% Etanol / 1 00% Gasolina

para & more" com sistema de som

Preparoção paro "Mops & Morc"
Sístema de som para "Maps & Morc" com entrada AUX-IN kádío perde a entrada USB e Bluetooth)

& More"
Sistemo de ínfotÕinment com navegdçõo, Bluetooth e enttddo paro mícro SD-Cotd


