
LISTA DE EQUIPAMENTOS DE SÉRIE  

CHEVROLET SPIN 

 

SPIN 1.8 LT 

5 lugares / direção Hidráulica / ar-condicionado / travas elétricas das portas e porta-malas / 

chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas / banco do motorista 

com regulagem em altura / banco traseiro bipartido 60/40 e rebatíveis / roda de aço aro 15' 

com calotas integrais / alarme antifurto / coluna de direção com regulagem em altura / 

maçanetas externas das portas na cor do veículo / grade frontal com detalhes cromados / 

interior com acabamento escurecido "Jet Black e Cinza Titanium / faróis mascara negra / air 

bag duplo frontal e freios ABS com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) / 

cobertura de porta-malas / Vidros elétricos com acionamento por "um toque", anti 

esmagamento e fechamento/abertura automática pela chave.  

 

 

SPIN 1.8 LT (pacote 1) 

5 lugares /direção hidráulica / ar-condicionado / travas elétricas das portas e porta-malas / 

chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas / banco do motorista 

com regulagem em altura / banco traseiro bipartido 60/40 e rebatíveis / alarme antifurto / 

coluna de direção com regulagem em altura / interior com acabamento escurecidos "Jet 

Black e Cinza Titanium / faróis mascara negra / cobertura dos retrovisores externos e 

maçanetas externas das portas na cor do veículo / grade frontal com detalhes cromados / 

interior com acabamento em dois tons / air bag duplo frontal e freios ABS com EBD 

(distribuição eletrônica da força de frenagem) / cobertura de porta-malas / Vidros elétricos 

com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela 

chave / rodas de alumínio de 15” / rádio AM/FM com CD/MP3 Player / Bluetooth / entrada 

USB e entrada auxiliar / 4 alto-falantes / rack de teto (barras longitudinais) 

 

 

 



SPIN LT 1.8 AUTOMÁTICO 

5 lugares / direção hidráulica / ar-condicionado / travas elétricas das portas e porta-malas / 

chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas / banco do motorista 

com regulagem em altura / banco traseiro bipartido 60/40 e rebatíveis / alarme antifurto / 

coluna de direção com regulagem em altura / interior com acabamento escurecidos "Jet 

Black e Cinza Titanium / faróis mascara negra /cobertura dos retrovisores externos e 

maçanetas externas das portas na cor do veículo / grade frontal com detalhes cromados / 

interior com acabamento em dois tons / air bag duplo frontal e freios ABS com EBD 

(distribuição eletrônica da força de frenagem) / cobertura de porta-malas / Vidros elétricos 

com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura automática pela 

chave /rodas de alumínio de 15” / rádio AM/FM com CD/MP3 Player / Bluetooth / entrada 

USB e entrada auxiliar / 4 alto-falantes / rack de teto (barras longitudinais) / Transmissão 

automática de 6 velocidades / Controlador de velocidade de cruzeiro 

 

SPIN 1.8 LTZ 

7 lugares / direção hidráulica / ar-condicionado / travas elétricas das portas e porta-malas / 

chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas / banco do motorista 

com regulagem em altura / banco traseiro bipartido 60/40 e rebatíveis / alarme antifurto / 

coluna de direção com regulagem em altura / cobertura dos retrovisores externos e 

maçanetas externas das portas na cor do veículo / grade frontal com detalhes cromados 

/interior com acabamento escurecidos "Jet Black e Cinza Titanium / air bag duplo frontal e 

freios ABS com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) / rodas de alumínio 

diferenciadas de 15” /Sistema Multimídia MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7', 

Radio AM/FM, Entradas USB e Aux-in, Função Áudio Streaming, Conexão Bluetooth para 

Celular e Aplicativos para Smartphone / rack de teto (barras longitudinais) / computador de 

bordo / faróis de neblina / espelhos retrovisores externos elétricos / maçanetas internas das 

portas cromadas / controles do ar-condicionado com detalhes cromados / bancos em tecido 

diferenciado na cor bege com detalhes na cor café / volante com controle das funções do 

rádio e telefone / faróis com tratamento escurecido / sensor de estacionamento / Vidros 

elétricos com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura 

automática pela chave 



SPIN 1.8 LTZ AUTOMÁTICO 

7 lugares / direção hidráulica / ar-condicionado / travas elétricas das portas e porta-malas / 

chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas / banco do motorista 

com regulagem em altura / banco traseiro bipartido 60/40 e rebatíveis / alarme antifurto / 

coluna de direção com regulagem em altura / cobertura dos retrovisores externos e 

maçanetas externas das portas na cor do veículo / grade frontal com detalhes cromados 

/interior com acabamento escurecidos "Jet Black e Cinza Titanium / air bag duplo frontal e 

freios ABS com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) / rodas de alumínio 

diferenciadas de 15” /Sistema Multimídia MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7', 

Radio AM/FM, Entradas USB e Aux-in, Função Áudio Streaming, Conexão Bluetooth para 

Celular e Aplicativos para Smartphone / rack de teto (barras longitudinais) / computador de 

bordo / faróis de neblina / espelhos retrovisores externos elétricos / maçanetas internas das 

portas cromadas / controles do ar-condicionado com detalhes cromados / bancos em tecido 

diferenciado na cor bege com detalhes na cor café / volante com controle das funções do 

rádio e telefone / faróis com tratamento escurecido / sensor de estacionamento / Vidros 

elétricos com acionamento por "um toque", anti esmagamento e fechamento/abertura 

automática pela chave/ transmissão automática de 6 velocidades / controlador de velocidade 

de cruzeiro 

 

SPIN 1.8 ACTIC 

5 lugares / direção hidráulica / ar-condicionado / travas elétricas das portas e porta-malas / 

chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas e estepe traseiro / 

banco do motorista com regulagem em altura / banco traseiro bipartido 60/40 e rebatíveis / 

alarme antifurto / coluna de direção com regulagem em altura / cobertura dos retrovisores 

externos preto brilhante / maçanetas externas das portas na cor do veículo / grade frontal 

com detalhes cromados / interior com acabamento preto / air bag duplo frontal e freios ABS 

com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) / rodas de alumínio diferenciadas de 

16” com pneus de uso misto /Sistema Multimídia MyLink, com Tela LCD sensível ao toque 

de 7', Radio AM/FM, Entradas USB e Aux-in, Função Áudio Streaming, Conexão Bluetooth 

para Celular e Aplicativos para Smartphone / rack de teto (barras longitudinais) / computador 

de bordo / faróis de neblina / espelhos retrovisores externos elétricos / maçanetas internas 

das portas cromadas / controles do ar-condicionado com detalhes cromados / bancos em 



tecido diferenciado / volante com revestimento Premium com controle das funções do rádio 

e telefone / faróis com moldura preta / lanternas com superfície interna escurecida / sensor 

de estacionamento / vidros elétricos com acionamento por "um toque", anti esmagamento e 

fechamento/abertura automática pela chave / estepe em alumínio 16" na tampa traseira / 

cobertura de porta-malas / adesivo lateral decorativo / molduras laterais 

 

SPIN 1.8 ACTIV AUTOMÁTICO 

5 lugares / direção hidráulica / ar-condicionado / travas elétricas das portas e porta-malas / 

chave tipo canivete com controle remoto de destravamento das portas e estepe traseiro / 

banco do motorista com regulagem em altura / banco traseiro bipartido 60/40 e rebatíveis / 

alarme antifurto / coluna de direção com regulagem em altura / cobertura dos retrovisores 

externos preto brilhante / maçanetas externas das portas na cor do veículo / grade frontal 

com detalhes cromados / interior com acabamento preto / air bag duplo frontal e freios ABS 

com EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem) / rodas de alumínio diferenciadas de 

16” com pneus de uso misto /Sistema Multimídia MyLink, com Tela LCD sensível ao toque 

de 7', Radio AM/FM, Entradas USB e Aux-in, Função Áudio Streaming, Conexão Bluetooth 

para Celular e Aplicativos para Smartphone / rack de teto (barras longitudinais) / computador 

de bordo / faróis de neblina / espelhos retrovisores externos elétricos / maçanetas internas 

das portas cromadas / controles do ar-condicionado com detalhes cromados / bancos em 

tecido diferenciado / volante com revestimento Premium com controle das funções do rádio 

e telefone / faróis com moldura preta / lanternas com superfície interna escurecida / sensor 

de estacionamento / vidros elétricos com acionamento por "um toque", anti esmagamento e 

fechamento/abertura automática pela chave / estepe em alumínio 16" na tampa traseira / 

cobertura de porta-malas / adesivo lateral decorativo / molduras laterais / transmissão 

automática de 6 velocidades / controlador de velocidade de cruzeiro. 


