
Transmissão Model Code

Manual 5Z54S2

I-Motion 5Z54S6

. "ABS" - freios com sistema antitravamento

. "Aerowischer" – palhetas do limpador de para-brisas com design aerodinâmico

. "ARS" - banco traseiro rebatível e corrediço (encosto e assento)

. "Cluster welcome" - acendimento automático do cluster ao abrir a porta do motorista

. "Easy drive" - direção elétrica

. "E-Flex" – sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina

. "I‐System com Eco‐comfort" ‐ computador de bordo

. "Keyless" ‐ sistema de alarme com comando remoto

. "Park pilot" - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros Sólidas:

. "Sit & Adjust" - banco do motorista com ajuste milimétrico de altura A1A1 - Preto Ninja - Obriga PR 0KY

. "TC" - Controle de tração (M-ABS) B4B4 - Branco Cristal

. 2 airbags (passageiro e motorista) G2G2 - Vermelho Tornado

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

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

. Aerofólio traseiro na cor do veículo Metálicas:

. Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista Z2Z2 - Azul Night  - Obriga PR 0KY

. Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen 2R2R - Cinza Platinum

. Chave tipo "canivete" com controle remoto 8E8E - Prata Sargas - Obriga PR 6FF

. Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos com retorno automático K5K5 - Prata Tungstênio

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

. Colunas centrais externas com aplique preto

. Compartimento de bagagens com iluminação e rede porta-objetos Perolizada:

. Espelhos retrovisores em "Chrome effect" (exceto para cor Prata Sargas - 8E8E) 2T2T - Preto Mystic - Obriga 0KY

. Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

. Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função tilt down no lado direito

. Faróis auxiliares com dupla função: neblina e longo alcance e lanterna de neblina Especial:

. Faróis duplos com máscara escurecida 3220 - Laranja Sahara

. Gaveta sob o banco do motorista

. Grade dianteira em preto brilhante com friso cromado

. Indicador de troca de marcha

. Lanternas traseiras escurecidas

. Lavador, limpador e desembaçador traseiros

. Limpador do para-brisa com temporizador

. Luzes indicadoras de direção com função "Comfort blinker"

. Moldura na caixa de roda e na lateral do veículo

. Para-choque na cor do veículo com detalhe em "Chrome effect"

. Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro

. Pedais com apliques em alumínio 

. Ponteira do escapamento dupla

. Porta-luvas com iluminação

. Porta-objeto removível e acendedor de cigarro

. Porta-revistas nos encostos dos bancos dianteiros

. Rack de teto longitudinal

. Retrorrefletores no para-choque traseiro

. Rodas de liga leve aro 15” “Ancona” com pneus 205/60 R15 

. Soleira das portas dianteiras com aplique em alumínio

. Suspensão elevada

. Tapetes de carpete

. Tomada 12V no console central e no compartimento de bagagens

. Transmissão automatizada de 5 velocidades “I-MOTION” com função Tiptronic (5Z54S6)

. Transmissão manual de 6 velocidades (5Z54S2)

. Travamento elétrico das portas (com controle remoto)

. Vidros elétricos

. Volante multifuncional em couro com comando do sistema de som e do "I-System" (5Z54S2) *Potência: 100% Etanol / 100% Gasolina

. Volante multifuncional em couro com controle do sistema de som e do "I-System" com  shift paddles (5Z54S6)
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Principais itens de série  Acabamento Interno

. Sistema de som "Composition Touch" com função Mirror Link e tela touchscreen colorida de 5"

49 - Malharia "Kecil" Cinza - ambientação interna 

clara (teto e colunas) - série

Cores

KD - Malharia "Kecil" Cinza - ambientação interna 

escura (teto e colunas) - opcional 

Diagrama de oferta  MY'17 

CrossFox 1.6  - 120cv / 110cv*

Emissão Edição
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Pacotes

Módulo Elegance

. Teto solar elétrico

. Rodas de liga leve aro 16” “Country” com pneus 195/55 R16

. Bancos revestidos em couro sintético Native

. Coifa da alavanca de transmissão em couro sintético Native  (exceto versão I-Motion)

. Manopla da alavanca de mudanças revestida em couro (exceto versão I-Motion)

. Manopla da alavanca do freio de mão revestida de couro 

. Revestimento lateral da porta em couro sintético Native

Módulo Tecnológico com sistema de som com navegação "Discover Media" 

. "Piloto automático" - controle automático de velocidade

. Espelho retrovisor interno eletrocrômico

. "Cornering light" - luz de conversão estática nos faróis de neblina

. Faróis com função "Coming & Leaving home"

. Sensores de chuva e crepuscular 

. Sistema de som touchscreen "Discover Media" com navegação, comando de voz e App-Connect

Sistema de som "Composition Media" com App-Connect

. Sistema de som touchscreen "Composition Media" com comando de voz e App-Connect

Módulo Segurança II com função "Off-Road"

. ESC ("Electronic Stability Control") - Controle eletrônico de estabilidade

. HHC  ("Hill Hold Control") - Controle de assistência de partida em rampas/aclives 

. ASR ("Anti-Slip Traction Control") – Controle de tração com função ativa de freio

. EDS ("Electronic Differential Locker") – Bloqueio eletrônico do diferencial

. HBA  ("Hydraulic Brake Assist") - Sistema de assistência à frenagem

. "Cornering light" - Luz de conversão estática nos faróis de neblina

Pneus  All Terrain 205/60 R15 (off-road)

Pneus  All Terrain 205/60 R15 (off-road) - uso misto

Câmera traseira  

. Câmera traseira

PR livre

6FF Espelhos retrovisores na cor do veículo

0KY Coluna central externa com aplique preto apenas na parte externa

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

Opcionais Obriga Proíbe

A1A1 ou Z2Z2 ou 2T2T Demais cores

 8E8E Demais cores

- PHA

ACA. INTERNO KD

- -

- PA6

ACA. INTERNO 49PA6

PS8

PA8

PN3

PHA

PS5

PN3

Opcionais Obriga Proíbe

-

- -
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