LISTA DE EQUIPAMENTOS
CRETA 21/22
MOTOR

Gamma 1.6l 16V DOHC
D-CVVT Flex

VERSÃO

Action

TRANSMISSÃO

Automática

ESTILO EXTERIOR
Grade frontal hexagonal com borda na cor prata

●

Protetores dos parachoques dianteiro e traseiro na cor preto fosco

●

Faróis com refletor e máscara cromada

●

Moldura cromada na tampa do porta malas

●

Lanternas Clear Type

●

Maçanetas externas na cor da carroceria

●

Retrovisores externos na cor da carroceria com luz indicadora de direção

●

Barras de teto longitudinais na cor prata

●

Acabamento em preto fosco nas molduras das portas e coluna B 1

●

Rodas de liga leve de 16", modelo Fork, pneus 205/65 R16

●

ESTILO INTERIOR
Painel de instrumentos digital de 3.5"

●

Painel com acabamento na cor preta

●

Detalhes em cromo acetinado no volante, no painel e no console

●

Detalhe na cor preta no botão do freio de mão

●

Bancos de tecido Woven

●

Maçanetas internas em cromo acetinado

●

SEGURANÇA
Freios ABS com EBD

●

Controle de estabilidade (ESP)

●

Controle de tração (TCS)

●

Gerenciamento de estabilidade (VSM)

●

Sinalização de frenagem de emergência (ESS)

●

Assistente de partida em rampa (HAC)

●

Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

●

Alerta sonoro de não colocação do cinto de segurança para motorista

●

Alerta visual de portas e porta-malas abertos

●

Travamento automático das portas e do porta-malas a 20 km/h

●

Trava de segurança para crianças nas portas traseiras

●

Limpador e desembaçador do vidro traseiro

●

Airbag frontal duplo

●

Fixação ISOFIX® com top tether para cadeirinha de bebê

●

Destravamento automático das portas em caso de acidente

●

Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador e ajuste de altura

●

Cintos de segurança traseiros de 3 pontos (x3)

●

Apoios de cabeça dianteiros e traseiros (x3) com regulagem de altura

●

Estrutura com deformação programada

●

Barras de proteção lateral

●

Coluna de direção colapsável

●

Imobilizador do motor

●

Alarme perimétrico

●

Alerta sonoro de travamento das portas

●
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CONFORTO E CONVENIÊNCIA
Ar-condicionado

●

Direção elétrica progressiva

●

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch (descida) para motorista

●

Travas elétricas nas portas e porta-malas

●

Chave tipo canivete com telecomando de travamento das portas e porta-malas

●

Retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção

●

Computador de bordo

●

Piloto automático com controles no volante

●

Sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor

●

Faróis com funções welcome e escort

●

Acionamento inteligente one-touch das luzes de direção

●

Volante com regulagem de altura e profundidade

●

Banco do motorista com ajuste de altura

●

Banco traseiro rebatível e bipartido 60:40

●

Console central com porta-copos e porta-objetos

●

Tomada 12V (x2) no console central

●

Porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras

●

Porta-óculos no console de teto

●

Alças de segurança para os passageiros dianteiro e traseiros

●

Espelho de cortesia com iluminação no para sol para motorista e passageiro

●

Console de teto com luzes de leitura dianteira e iluminação central

●

Iluminação no porta-malas

●

Comando interno de abertura do tanque de combustível

●

Tampa interna do porta-malas

●

SISTEMA DE ÁUDIO
Rádio blueAudio®
Rádio integrado ao painel com conexão Bluetooth® com streaming de áudio e acesso à agenda e
histórico de chamadas, MP3 player, conexões USB/iPod e AUX.

●

Controles de aúdio e Bluetooth no volante

●

Alto falantes (x4)

●

Antena curta no teto

●

PINTURA
Sólida2

Preto Onix

EB

○

Branco Atlas

SAW

○

Prata Sand

W9A

○

Prata Brisk

R2T

○

Cinza Silk

M9G

○

2

Metálica

1 - Equipamento não disponível em veículos na cor preto Onix
2 - Cores sujeitas a disponibilidade em estoque
● Equipamento de série ○ Equipamento opcional

