Diagrama de Oferta MY'17
Novo Gol Trendline 1.0 MPI - 2 portas - 82cv / 75cv*
Transmissão

Model Code

Emissão

Edição

Manual

5U5DK4

21/06/2016

X9G / 2

Principais itens de série

Acabamento Interno
15 - Tear “Creta” Preto

. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. "E-Flex" – sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina
. 2 airbags (passageiro e motorista)

Cores

. 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
. Alerta sonoro de faróis acesos
. Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista
. Antena no teto

Sólidas:
A1A1 - Preto Ninja
B4B4 - Branco Cristal
D8D8 - Vermelho Flash

. Banco do motorista com ajuste de altura
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
. Cintos de segurança laterais traseiros retráteis
. Desembaçador do vidro traseiro

Metálicas:

. Direção hidráulica
. Encosto do banco traseiro rebatível

K5K5 - Prata Tungstênio
7Z7Z - Prata Sírius

. Faróis simples com máscara escurecida
. Grade dianteira em preto

I1I1 - Azul Lagoon
Z2Z2 - Azul Night (disponível até KW39/16)

. Lavador e limpador do vidro traseiro
. Limpador do para-brisa com temporizador

2R2R - Cinza Platinum

. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
. Para-choques na cor do veículo
. Para-sol com espelho para motorista e passageiro
. Porta-revistas no encosto do banco do passageiro dianteiro
. Preparação para sistema de som com fiação
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Rodas de aço aro 14” com pneus 175/70 R14 e calotas "Xisto"
. Tomada 12V no console central
. Travamento elétrico das portas
. Vidros dianteiros elétricos

Opcionais

Pacotes
W4P
PC1

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

4 portas

Obriga

Proíbe

-

-

-

-

-

PHU

-

PHC

. Colunas centrais externas com aplique preto (excetor cor Preto Ninja - A1A1)

Ar-condicionado
Interatividade 'Media'

PHC

. Sistema infotainment "Media" com rádio AM/FM, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e AUX-IN
. Suporte para celular
. 4 alto-falantes e 2 tweeters

Interatividade 'Composition Touch'
PHU

. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link
. Suporte para celular
. 4 alto-falantes e 2 tweeters

Pacotes
PT0

Pacote Técnico

Obriga

Proíbe

W4P + A1A1

Demais cores

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.
** W4P + Cor A1A1 (Preto ninja) obriga PT0
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B-VMP-1

5U5DK4

Diagrama de Oferta MY'17
Novo Gol Trendline 1.6 - 4 portas - 104cv / 101cv*
Transmissão

Model Code

Emissão

Edição

Manual

5U5TE4

21/06/2016

X9G / 2

Principais itens de série

Acabamento Interno

. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
. Alerta sonoro de faróis acesos

15 - Tear “Creta” Preto

. Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista
. Antena no teto
. Banco do motorista com ajuste de altura
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
. Cintos de segurança laterais traseiros retráteis
. Colunas centrais externas com aplique preto (Exceto cor Preto Ninja - A1A1)
. Desembaçador do vidro traseiro
. Direção hidráulica
. Encosto do banco traseiro rebatível
. Faróis simples com máscara escurecida
. Grade dianteira em preto
. Lavador e limpador do vidro traseiro
. Limpador do para-brisa com temporizador
. Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível

A1A1 - Preto Ninja - Obriga PR 0KA
B4B4 - Branco Cristal
D8D8 - Vermelho Flash

Cores
Sólidas:

Metálicas:
K5K5 - Prata Tungstênio
7Z7Z - Prata Sírius
I1I1 - Azul Lagoon
Z2Z2 - Azul Night (disponível até KW39/16)
2R2R - Cinza Platinum

. Para-choques na cor do veículo
. Para-sol com espelho para motorista e passageiro
. Porta-revistas no encosto do banco do passageiro dianteiro
. Preparação para sistema de som com fiação
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Rodas de aço aro 14” com pneus 185/65 R14 e calotas "Xisto"
. Tomada 12V no console central
. Travamento elétrico das portas
. Vidros dianteiros elétricos

Opcionais

Pacotes
PC1

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

Ar-condicionado

Obriga

Proíbe

-

-

-

PHU

-

PHC

Obriga

Proíbe

A1A1

Demais cores

Interatividade 'Media'
PHC

. Sistema infotainment "Media" com rádio AM/FM, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e AUX-IN
. Suporte para celular
. 4 alto-falantes e 2 tweeters

Interatividade 'Composition Touch'
PHU

. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link
. Suporte para celular
. 4 alto-falantes e 2 tweeters

PR livre
0KA

PR técnico

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.
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B-VMP-1

5U5TE4

Diagrama de Oferta MY'17
Novo Gol Comfortline 1.0 MPI - 4 portas - 82cv / 75cv*
Transmissão

Model Code

Emissão

Edição

Manual

5U5FK4

21/06/2016

X9G / 3

Principais itens de série

Acabamentos Internos

. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. "E-Flex" – sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

19 - Malharia "Capri" Preto - painel claro com
IMD preto (série)
14 - Malharia "Bali" Preto - painel escuro com
IMD azul (opcional) Obriga PA2

Cores
Sólidas:

. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. Alças de segurança no teto
. Alerta sonoro de faróis acesos
. Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista
. Antena no teto
. Ar condicionado

A1A1 - Preto Ninja - Obriga PR 0KA
B4B4 - Branco Cristal
D8D8 - Vermelho Flash - Proíbe PA2

Metálicas:

. Banco do motorista com ajuste de altura

K5K5 - Prata Tungstênio

. Bancos dianteiros com cobertura lateral
. Chave tipo "canivete"
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
. Cintos de segurança laterais traseiros retráteis
. Colunas centrais externas com aplique preto (Exceto cor Preto Ninja - A1A1)
. Computador de bordo
. Desembaçador do vidro traseiro
. Direção hidráulica
. Emblema "Comfortline" na lateral das portas dianteiras
. Encosto do banco traseiro rebatível
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Faróis simples com máscara escurecida
. Faróis de neblina
. Frisos laterais na cor do veículo
. Grade dianteira em preto brilhante com um inserto cromado
. Iluminação no porta-malas
. Lavador e limpador do vidro traseiro
. Limpador do parabrisa com temporizador
. Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
. Para-choques na cor do veículo
. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
. Porta-objeto removível
. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

7Z7Z - Prata Sírius
I1I1 - Azul Lagoon
Z2Z2 - Azul Night (disponível até KW39/16)
2R2R - Cinza Platinum

. 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
*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina
. Travamento elétrico das portas
. Vidros dianteiros elétricos

Pacotes
PA2

Opcionais

Obriga

Acabamento interno escuro com detalhes em azul

Acabamento interno 14

Proíbe
Cor D8D8

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.

3

B-VMP-1

5U5FK4

Opcionais

Pacotes

Obriga

Proíbe

-

PH3 / WHX

-

PHU / WHX

-

-

WA6

PHU / PH3

Obriga

Proíbe

A1A1

Demais cores

Interatividade 'Composition Touch'
. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link

PHU

. Suporte para celular
. Volante multifuncional com comando de sistema de som e do “I-System”
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo

PH3

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

WA6

. 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
WHX

. 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”

PR livre
0KA

PR técnico

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.
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B-VMP-1

5U5FK4

Diagrama de Oferta MY'17
Novo Gol Comfortline 1.6 / I-Motion - 4 portas - 104cv / 101cv*
Transmissão

Model Code

Emissão

Edição

Manual

5U5FE4

21/06/2016

X9G / 3

I-Motion

5U5FE6

21/06/2016

X9G / 3

Principais itens de série

Acabamentos Internos

. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. Alças de segurança no teto

19 - Malharia "Capri" Preto - painel claro com
IMD preto (série)
14 - Malharia "Bali" Preto - painel escuro com
IMD azul (opcional) Obriga PA2

Cores
Sólidas:

. Alerta sonoro de faróis acesos
. Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista
. Antena no teto
. Ar condicionado
. Banco do motorista com ajuste de altura

A1A1 - Preto Ninja - Obriga PR 0KA
B4B4 - Branco Cristal
D8D8 - Vermelho Flash - Proíbe PA2

. Bancos dianteiros com cobertura lateral
. Chave tipo "canivete"
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
. Cintos de segurança laterais traseiros retráteis
. Colunas centrais externas com aplique preto (Exceto cor Preto Ninja - A1A1)

K5K5 - Prata Tungstênio
7Z7Z - Prata Sírius
I1I1 - Azul Lagoon
Z2Z2 - Azul Night (disponível até KW39/16)

Metálicas:

2R2R - Cinza Platinum

. Computador de bordo
. Desembaçador do vidro traseiro
. Direção hidráulica
. Emblema "Comfortline" na lateral das portas dianteiras
. Encosto do banco traseiro rebatível
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Faróis simples com máscara escurecida
. Faróis de neblina
. Frisos laterais na cor do veículo
. Grade dianteira em preto brilhante com um inserto cromado
. Iluminação no porta-malas
. Lavador e limpador do vidro traseiro
. Limpador do parabrisa com temporizador
. Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
. Para-choques na cor do veículo
. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
. Porta-objeto removível
. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros
. Sistema infotainment "Media Plus" com rádio AM/FM, CD-player, bluetooth, MP3 player e entradas USB, SD-card e AUX-IN
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 R15 e calotas "Gabro"
. Tampa do porta-malas com abertura elétrica
. Tomada 12V no console central
. Travamento elétrico das portas
. Vidros dianteiros elétricos

Pacotes
PA2

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

Opcionais

Obriga

Acabamento interno escuro com detalhes em azul

Acabamento interno 14

Proíbe
Cor D8D8

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.
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B-VMP-1

5U5FE4 / 5U5FE6

Opcionais

Pacotes

Obriga

Proíbe

-

PH3 / WHX

-

PHU / WHX

-

WA8

-

WA6

WA6 ou WA8

PHU / PH3

Obriga

Proíbe

A1A1

Demais cores

Interatividade 'Composition Touch'
. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link

PHU

. Suporte para celular
. Volante multifuncional com comando de sistema de som e do “I-System”
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo

PH3

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

WA6

. 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

Urban completo + Rodas de liga leve 16"
. Rodas de liga leve aro 16" "Varvito" com pneus 195/50 R16
. Tapetes de carpete
. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto
. Travamento elétrico com comando remoto

WA8

. 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
WHX

. 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”

PR livre
0KA

PR técnico

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.
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B-VMP-1

5U5FE4 / 5U5FE6

Diagrama de Oferta MY'17
Novo Gol Highline 1.6 / I-Motion - 4 portas - 104cv / 101cv*
Transmissão

Model Code

Emissão

Edição

Manual

5U5HE4

21/06/2016

X9G / 3

5U5HE6

21/06/2016

X9G / 3

I-Motion
Principais itens de série

Acabamentos Internos

. "ABS" - freios com sistema antitravamento
. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
. "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
. "ESS" - alerta de frenagem de emergência
. "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo
. "keyless" - sistema de alarme com comando remoto
. "park pilot" - sensor de estacionamento traseiro
. 2 airbags (passageiro e motorista)
. 2 luzes de leitura dianteiras e 2 traseiras
. 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
. 4 alto-falantes e 2 tweeters
. Alerta sonoro de faróis acesos
. Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista
. Antena no teto
. Ar-condicionado
. Banco do motorista com ajuste de altura
. Chave tipo "canivete" com comando remoto
. Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
. Colunas centrais externas com aplique preto (Exceto cor Preto Ninja - A1A1)
. Colunas centrais externas com aplique preto
. Desembaçador do vidro traseiro
. Direção hidráulica
. Emblema "Highline" na lateral das portas dianteiras
. Encosto do banco traseiro rebatível
. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
. Espelhos retrovisores externos elétricos com função tilt down no lado direito
. Faróis simples com máscara escurecida
. Faróis de neblina
. Frisos laterais cromados
. Grade dianteira em preto brilhante com insertos cromados
. Iluminação no porta-malas
. Lanternas traseiras escurecidas
. Lavador e limpador do vidro traseiro
. Limpador do parabrisa com temporizador
. Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
. Para-choques na cor do veículo com detalhes cromados
. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
. Pedaleiras esportivas
. Porta-objeto removível
. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros
. Retrorrefletores no para-choque traseiro
. Rodas de liga leve aro 15” "Marga" com pneus 195/55 R15
. Sistema infotainment "Composition Touch" com Mirror Link
. Rede no porta-malas
. Tampa do porta-malas com abertura por controle remoto
. Tapetes de carpete
. Tomada 12V no console central
. Travamento elétrico das portas
. Vidros elétricos dianteiros e traseiros

43 - Malharia "Ibiza" Azul

Cores
Sólidas:
A1A1 - Preto Ninja - Obriga PR 0KA
B4B4 - Branco Cristal
D8D8 - Vermelho Flash

Metálicas:
K5K5 - Prata Tungstênio
7Z7Z - Prata Sírius
I1I1 - Azul Lagoon
Z2Z2 - Azul Night (disponível até KW39/16)
2R2R - Cinza Platinum

*Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

. Volante multifuncional em couro com comando de sistema de som e ‘I-System' (5U5HE4)
. Volante multifuncional em couro com comando de sistema de som e ‘I-System'
com shift paddles (5U5HE6)
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B-VMP-1 / B-VAP

5U5HE4 / 5U5HE6

Opcionais

Pacotes
PH3

Obriga

Proíbe

-

PH4

-

PH3

I7G ou PH4

-

Obriga

Proíbe

Suporte para celular
Módulo navegação

PH4

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

Highline Completo
. Rodas de liga leve aro 16" "Varvito" com pneus 195/50 R16
. Bancos revestidos em couro sintético “Native”
. 2 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura

PTH

. Revestimento da porta e lateral parcialmente em couro sintético "Native"
. Encosto do banco traseiro bi-partido
. ‘Piloto automático’ controle automático de velocidades
. Coming/leaving home
. Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocrômico)
. Sensores de chuva e crepuscular

Opcionais

PR Livre
I7G

PR técnico

PTH

-

0KA

PR técnico

A1A1

Demais cores

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor.
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B-VMP-1 / B-VAP

5U5HE4 / 5U5HE6

