
Transmissão

Manual

. "ABS" - freios com sistema antitravamento

. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com desgin aerodinâmico

. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem

. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
 . "E-Flex" – sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina

. 2 airbags (passageiro e motorista)

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

. 4 alto-falantes, 2 tweeters e antena no teto Sólidas:

. Alças de segurança no teto para passageiro Preto Ninja

. Alerta sonoro de faróis acesos Branco Cristal

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen Vermelho Flash 

. Banco do motorista com ajuste de altura

. Bancos dianteiros com cobertura lateral Metálicas:

. Chave tipo "canivete" sem controle remoto Prata Sírius

. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e limitador de carga Cinza Platinum

. Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos com retorno automático

. Colunas centrais externas com aplique preto Especiais:

. Computador de bordo Laranja Cannyon

. Direção hidráulica

. Encosto do banco traseiro rebatível

. Espelhos retrovisores externos em preto fosco

. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

. Emblema "Track" na lateral das portas traseiras

. Faróis duplos com máscara escurecida

. Faróis de neblina

. Grade dianteira em preto brilhante com friso cromado

. Iluminação no porta-malas

. Lanternas traseiras escurecidas

. Lavador, limpador e desembaçador do vidro traseiro

. Limpador do para-brisa com temporizador

. Maçanetas das portas em preto fosco

. Moldura na caixa de roda e na lateral do veículo

. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

. Porta-objeto removível

. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

. Retrorrefletores no para-choque traseiro

. Rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 R15 e calotas "Gabro"

. Sistema infotainment "Media Plus" com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e AUX-IN

. Tampa do porta-malas com abertura elétrica

. Tomada 12V no console central

. Travamento elétrico das portas e porta-malas (sem controle remoto)

. Vidros dianteiros elétricos com função "one touch"

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina
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Gol Track 1.0 MPI - 4 portas - 82cv / 75cv*
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Interatividade 'Composition Touch'

. Sistema de Infotainment 'Composition Touch' com Mirror-Link

. Suporte para celular

. Volante multifuncional com comando de sistema de som e do “I-System”

. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo

Suporte para celular

. Suporte para celular

Urban completo

. Rodas de liga leve aro 15" "Marga"

. Tapetes de carpete

. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto

. Travamento elétrico com comando remoto

. Vidros elétricos dianteiros e traseiros

. Espelhos retrovisores externos elétricos com função tilt down no lado direito

. "park pilot" - sensor de estacionamento traseiro

. Chave tipo "canivete" com comando remoto

. 2 luzes de leitura dianteiras e 2 traseiras

. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo

. “keyless” - sistema de alarme com comando remoto

Interatividade com navegação

. Sistema infotainment touchscreen com navegação Discover Media e App-Connect

. Suporte para celular

. Volante multifuncional com comando de sistema de som e do “I-System”

Opcionais


