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CÓDIGO

MODELO U.265
MOTOR & TRANSMISSÃO

Motor 1.6 L flex, 4 cilindros, 16 V, 128 cv (etanol), 122 cv (gasolina) S

Transmissão automática de 6 velocidades com opção de trocas sequenciais S

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Abertura do capô com auxílio de amortecedores S

Abertura interna da tampa de combustível S

Ar-condicionado digital com ionizador S

Banco do motorista com regulagem de altura S

Banco traseiro rebatível e bipartido para ampliação do porta-malas S

Chave tipo canivete para travamento e abertura das portas e porta-malas a distância S

Computador de bordo com 4 funções S

Console central com descansa-braço, porta-objetos e porta-copos S

Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura S

Descansa-braço no banco traseiro com porta-copos (2) S

Encostos de cabeça dianteiros e traseiros com ajuste de altura S

Iluminação no porta-malas S

Luzes de leitura no teto S

Luz interna com temporizador e efeito fade-out S

Maçanetas internas e detalhes no painel em cromo acetinado S

Marcador de temperatura externa no painel de mostradores S

Para-sóis com espelho, porta-tickets, extensão lateral e iluminação no teto S

Piloto automático S

Porta-objetos e porta-garrafa nas portas S

Porta-objetos na lateral do banco do passageiro dianteiro S

Porta-revistas no encosto do banco do passageiro dianteiro S

Revestimento de couro nos bancos, volante, manopla do câmbio e painéis laterais das portas S

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters S

Sistema imobilizador de ignição S

Tampa no compartimento de bagagem S

Tomada auxiliar de energia 12 V (console central) S

Travamento elétrico central das portas e porta-malas S

Vidros com comando elétrico nas 4 portas S

Volante de direção com regulagem de altura e profundidade S

Volante de direção e painel com detalhes em Black Piano S

EXTERIOR & DESIGN

Antena eletrônica externa no teto S

Espelhos retrovisores externos com rebatimento elétrico, aquecimento e setas integradas S

Faróis de neblina com lentes de policarbonato S

Grade dianteira com detalhes cromados S

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente e de frequência variável S

Espelhos retrovisores na cor do veículo S

Rack no teto S

Rodas de liga leve aro 18” e pneus 235/45 S

Two tone color S

TECNOLOGIA & SEGURANÇA

Air bags frontais para motorista e passageiro S

Bluetooth com controle de chamadas no volante S

Câmera de ré com visor no display do multimídia S

Cintos de segurança de 3 pontos (todos) S

Cintos dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura S

Desembaçador no vidro traseiro temporizado S

Direção com assistência elétrica com 3 modos de direção (normal/conforto/esporte) S

Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD (ventilados na dianteira) S

Indicador de condução econômica “Eco Driving” (se ativado “Eco On”) S

Limpador do vidro traseiro intermitente S

Luz de freio montada no vidro traseiro - Brake Light S

Sensores de aproximação no para-choque traseiro S

Sistema de proteção contra descarga da bateria S

Sistema multimidia com tela LCD touch screen de 8 polegadas, entrada auxiliar, USB, Bluetooth  
e espelhamento de celular (Apple CarPlay e Android Auto)

S

Sistema Isofix S

 

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nº 010/2012.

ND – Não disponível / S – Item de série


