TXS
1.5L VVT Turbo iFlex

SEGURANÇA

CONFORTO

CONFORTO

TECNOLOGIA

EXTERIOR

INTERIOR

MOTOR E CÂMBIO

Motor
Potência máxima - cv

150 (Etanol);
147 (Gasolina)

Torque máximo - N.m

21,4
(Etanol ou Gasolina)

Transmissão

DCT
6 velocidades
(dupla embreagem)

Bancos com revestimento premium na cor preta

●

Bancos revestidos em tecido

-

Banco traseiro bipartido (60/40)

●

Console central total com porta objetos e descansa braço dianteiro

●

Descansa braço traseiro com porta-copos

●

Spoiler Traseiro

●

Barras longitudinais no teto

●

Faróis com ajuste elétrico de altura

●

DRL - Luz diurna de rodagem em LED

●

Lanternas traseiras de neblina

●

Maçanetas na cor da carroceria

●

Para-choque traseiro e molduras externas em preto

●

Para-choque dianteiro, maçanetas e espelhos na cor do veículo

●

Lanternas indicadoras de direção nos retrovisores

●

Rodas de liga leve aro 17" com pneus 215/60 R17

-

Rodas de liga leve aro 18" com pneus 225/55 R18

●

Moldura cromada nos vidros laterais

●

Câmera de visão 360°

●

Multimídia de 9" com Android Auto e Apple Car Play, bluetooth, controle do ar condicionado
e configuração de funções do veículo

●

Drive mode select - SPORT / ECO

●

4 Conexões USB

●

Luzes de boas vindas (piso e soleiras de portas dianteiras)

●

Computador de bordo (tela de 4,8" TFT colorida)

●

Sistema de som com 4 alto-falantes

-

Sistema de som com 6 alto-falantes

●

Tomada 12V

●

Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB) e função AUTO HOLD

●

Rebatimento elétrico dos retrovisores externos

●

Acionamento do motor por botão

●

Partida remota do motor (Comando de Climatização à distância - CCD)

●

Destravamento das portas por sensor de aproximação

●

Ar condicionado eletrônico

●

Câmera de ré com guias dinâmicas de direção

●

Volante com regulagem de altura

●

Comando de rádio no volante

●

Porta óculos

●

Vidros elétricos nas 4 portas com fechamento e abertura remotos

●

Piloto Automático

●

Interruptores dos vidros iluminados

●

Luz de leitura dianteira e no porta-malas

●

Para-sóis com espelho (motorista e passageiro)

●

Sensor de estacionamento traseiro

●

Teto solar panorâmico (vidro fixo com cortina de abertura elétrica)

●

Volante multifuncional com revestimento premium

●

Banco motorista com 6 ajustes elétricos e regulagem lombar

●

Banco motorista com 6 ajustes manuais

-

Acendimento automático dos faróis

●

Espelhos retrovisores externos com desembaçador

●

Assistente de partida em rampa (HHC)

●

Assistente de descida (HHC)

●

Volante com regulagem de altura

●

Freio a disco nas 4 rodas com ABS e EBD

●

Airbag de cortina

●

Airbag frontal para motorista e passageiro

●

Airbag lateral para motorista e passageiro

●

Indicador de cinto do motorista e passageiro

●

Alarme de velocidade e lembrete para descanso programáveis

●

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC)

●

Controle eletrônico de tração (TCS)

●

Monitor de pressão e temperatura dos pneus

●

ISOFIX - fixação para cadeira de criança (na segunda fileira de bancos)

●

Alças de segurança

●

Alarme de velocidade e lembrete para descanso programáveis

●

Abertura/travamento das portas e alarme por controle remoto

●

Cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 5 ocupantes

●

ESPECIFICAÇÕES

TXS

Comprimento (mm)

4.338

Largura (mm)

1.830

Altura do veículo vazio (mm)

1.645

Distância entre eixos (mm)

2.630

Peso do Veículo (kg)

1.422

Carga útil (kg)

367

Capacidade do tanque (L)

57

Volume porta-malas (L)

340 / 1.100

TXS

CORES

PRATA
CORES METÁLICAS

PRETO
CINZA

BRANCO
CORES PEROLIZADAS

VERMELHO

Consulte disponibilidade de versões e cores na rede de concessionários

