GSX

MOTOR E CÂMBIO

Motor

1.5L VVT Turbo iFlex
150 (Etanol)
147 (Gasolina)

Potência (cv)

210 / 21,4
(Etanol ou Gasolina)

Torque (Nm / mkgf)

CVT
(com 9 velocidades simuladas)

TECNOLOGIA

CONFORTO

INTERIOR

SEGURANÇA

EXTERIOR

Transmissão
DRL - Luz diurna de rodagem

●

Faróis com guia de LED

●

Faróis com ajuste elétrico de altura

●

Lanterna traseira de neblina

●

Lanternas traseiras com LED

●

Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores

●

Moldura cromada nos vidros laterais

●

Detalhes estilizados nos parachoques e soleiras na cor prata

●

Rodas de liga leve aro 17" com pneus 205/50 R17

●

6 Airbags: frontais, laterais e de cortina

●

Indicador de cinto de segurança do motorista e passageiro

●

Cinto central traseiro de 3 pontos

●

Apoios de cabeça para os 5 ocupantes

●

ISOFIX - fixação para cadeira de criança

●

Alças de segurança

●

Controle eletrônico de estabilidade

●

Controle eletrônico de tração

●

Freio a disco nas 4 rodas com ABS e EBD

●

Indicador de pressão e temperatura dos pneus

●

Indicador de portas abertas / mal fechadas

●

Sistema de alarme

●

Roda reserva temporária

●

Bancos com revestimento premium na cor preta

●

Bancos dianteiros com porta revistas

●

Painel dianteiro e painéis de portas com acabamento premium na cor preta

●

Volante com revestimento premium na cor preta

●

Console central total com porta objetos e descansa braço dianteiro ajustável

●

Para-sóis com espelho (motorista e passageiro)

●

Acendimento automático dos faróis

●

Ar condicionado eletrônico com saídas de ar para os ocupantes traseiros

●

Direção elétrica

●

Sistema auxiliar para partida em aclives

●

Abertura/travamento remoto das portas e porta-malas

●

Controle elétrico para os retrovisores

●

Volante com regulagem de altura e comandos de rádio / computador de bordo

●

Piloto automático

●

Sensor de estacionamento traseiro

●

Modos SPORT/ECO de condução

●

Tomada 12V

●

Banco do motorista com regulagem de altura

●

Banco traseiro com encosto rebatível

●

Banco traseiro com descansa-braço central e porta copos

●

Sobretapetes em carpete

●

Vidros elétricos nas 4 portas com anti-esmagamento, abertura e fechamento remotos

●

Teto solar elétrico com abertura e fechamento remoto

●

Sistema de chave presencial para travamento, destravamento das portas e partida do
motor.

●

Acionamento do motor por botão

●

Comando de climatização à distância (CCD)

●

Câmeras de visão 360°

●

Computador de bordo para motorista com tela de LCD colorida de 7"

●

Painel digital de controle do sistema de ar condicionado de 8"

●

Multimídia de 9" com espelhamento de celular Android e Apple Car Play, bluetooth, e
diversas funções de controle

●

Freio de estacionamento com acionamento eletrônico e função AUTO HOLD

●

Luz ambiente panorâmica (painel e portas dianteiras)

●

Rebatimento elétrico dos retrovisores

●

Viva-voz com sistema Bluetooth

●

Conexão USB (2 dianteiras e 1 traseira)

●

Sistema de som com 6 alto-falantes

●

ESPECIFICAÇÕES

GSX

Comprimento (mm)

4675

Largura (mm)

1814

Altura (mm)

1493

Distância entre eixos (mm)

2650

Peso em ordem de marcha (kg)

1364

Carga útil (kg)

397

Capacidade do tanque (L)

48

Volume porta-malas (L)

570

CORES

CORES SÓLIDAS

PRETO

BRANCO
PRATA

CORES METÁLICAS
CINZA

CORES PEROLIZADAS

BRANCO

Consulte disponibilidade de cores na rede de concessionários

