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L200 TRITON SPORT HPE
FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES
COMPRIMENTO (MM) 5300

LARGURA (MM) 1820

ALTURA (MM) 1795

ENTRE-EIXOS (MM) 3000

BITOLA DIANTEIRA (MM) 1520

BITOLA TRASEIRA (MM) 1515

ALTURA LIVRE DO SOLO (MM) 220

PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) 1940

CARGA ÚTIL (KG) 1020

PESO BRUTO TOTAL (KG) 2960

CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG) 750

CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG) 2300

LUGARES 5

DIMENSÕES INTERNAS DA CAÇAMBA
COMPRIMENTO (MM) 1520

LARGURA (MM) 1470

ALTURA (MM) 475

PERFORMANCE
ÂNGULO DE ENTRADA 32°

ÂNGULO DE RAMPA 25°

ÂNGULO DE SAÍDA 23°

CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA 35° = 70 %

MOTOR
CÓDIGO 4N15

DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL LONGITUDINAL / DIESEL

CILINDROS E CABEÇOTE 4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC

CILINDRADA (CM3) 2442

DIÂMETRO E CURSO (MM X MM) 86,0 X 105,1

TAXA DE COMPRESSÃO 15,5 : 1

ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, 
TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER

POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM) 190 @ 3500

TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM) 43,9 @ 2500

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS) 76

RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA (KG/CV) 10,21
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TRANSMISSÃO
CÓDIGO V6AWH

TIPO AUTOMÁTICA, 6 MARCHAS

RELAÇÕES DE MARCHA

1a – 3,600

2a – 2,090

3a – 1,488

4a – 1,000

5a  – 0,687

6a  – 0,580

RÉ – 3,732

REDUÇÃO FINAL 4,272

TRAÇÃO
DENOMINAÇÃO CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT

CARACTERÍSTICAS POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H – 4H A ATÉ 100 KM/H.

OPÇÕES DE ACOPLAMENTO

2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 
4H = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL
4HLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 
4LLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA

RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA – NORMAL 1,000

RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA – REDUZIDA 2,566

DIREÇÃO
TIPO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA

RAIO MÍNIMO DE GIRO (M) 5,9

SUSPENSÃO

DIANTEIRA
INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, 
AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E 
BARRA ESTABILIZADORA

TRASEIRA EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES 
HIDRÁULICOS DEFASADOS

FREIOS
DIANTEIRO DISCO VENTILADO 17”

TRASEIRO TAMBOR

RODAS E PNEUS
RODAS LIGA LEVE 18” X 7,5”

PNEUS 265/60 R18
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HOME › L200 TRITON SPORT

UMA NOVA PICAPE PARA UMA NOVA GERAÇÃO
Uma nova geração vem cheia de novos caminhos e desafios. Por isso, a nova

Mitsubishi L200 Triton Sport chega com tudo para você encarar todos eles com a
força de um verdadeiro 4x4, sem abrir mão do espaço, conforto e da alta tecnologia,

antes presente apenas em SUVs de luxo, e que agora é levada a um novo patamar
com a nova L200. Com visual totalmente renovado, a picape traz um novo design
frontal, já alinhado com o design global da Mitsubishi, com o Advanced Dynamic
Shield, garantindo à picape uma aparência mais moderna e agressiva, com linhas

marcantes e imponentes. 

Com mais de 40 anos de história, a nova L200 Triton Sport chega à linha 2022 ainda
mais robusta e versátil, pronta para superar qualquer terreno, da terra ao asfalto, pra

passeio ou pra trabalho, com a confiança que você espera de uma picape da
Mitsubishi. 

L200 TRITONL200 TRITON
SPORTSPORT
4 YOU 4 NEW GENERATION.4 YOU 4 NEW GENERATION.

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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GALERIA

VERSÕES
Confira as versões da L200 Triton Sport

L200 TRITON SPORT HPE

Motor 2 4 Diesel com 190CV

GLS

A PARTIR DE:

R$ 234.990,00

HPE

A PARTIR DE:

R$ 258.990,00

HPE-S

A PARTIR DE:

R$ 284.990,00

FOTOS VÍDEOS

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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Motor 2.4 Diesel com 190CV.

Lugares Espaço para 5 pessoas.

Tração Super Select II.

Acabamento Bancos revestidos em couro.

Destaques Controle de descida em rampas, Caçamba com proteção X Liner, Multimídia de 7"
JBL, Full Airbags, Ar condicionado automático digital dual zone, Câmera de ré,
Banco com ajustes elétrico para o motorista, Volante com ajuste de altura e
profundidade, Rodas aro 18", Assistente de condução com trailer, Controle Ativo
de Tração e Estabilidade.

FICHA TÉCNICA FOLDER

A partir de

R$ 258.990,00

TER UM MITSUBISHI NA GARAGEM
NUNCA FOI TÃO FÁCIL

Entrada

R$ 138.001,00
+35 parcelas

R$ 3.090,00

+ parcela final de R$ 61.084,00
com RECOMPRA

GARANTIDA
Manual de Recompra Acordo de Adesão

SOLICITAR COTAÇÃO

COMPARAR VERSÕES

TEST�DRIVE SOLICITAR COTAÇÃO WHATSAPP

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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ACESSÓRIOS
Com MIT Acessórios, você personaliza o seu Mitsubishi do seu jeito.

E DESIGN CONFORTO SEGURANÇA TECNOLOGIA

Motor MIVEC 2.4L turbo diesel Super Silence em alumínio com 190cv de potência e 43,9kgf.m de torque.  
A primeira picape do segmento no mundo a usar um motor diesel em alumínio.

MOTOR DE ALUMÍNIO

NOVA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

TRAÇÃO SUPER SELECT II

CAPACIDADE DE CARGA

1 / 37

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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AVALIAÇÕES

DEIXE SUA AVALIAÇÃO

VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR

Mundo Mit
Conheça os eventos preparados exclusivamente para clientes Mitsubishi.

SAIBA MAIS

ADAPTADORES DE SUPORTE DE BICICLETA

Permite carregar forquilhas de diversos tamanhos existentes na maioria dos suportes de bicicletas encaixada

maior estabilidade (corpo de aço soldado). Disponível em três modelos: 15mm, 20mm ou LEFTY.VER MAIS/MENOS

RODNEI DOS SANTOS COELHO RAMOS

SERRA - ES

CARROS MUITO BONS, ADORO TODA A LINHA

:D

BELÉM - PA

CORRESPONDEU EXPECTATIVAS. ESTOU

SATISFEITO COM A DIRIGIBILIDADE.

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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COMPROMISSO MIT SAFETY
Conheça o MIT Safety, programa que reúne todos os protocolos de segurança e higiene adotados pelas

concessionárias Mitsubishi.

SAIBA MAIS

FALE CONOSCO 0800 702 0404

MIT SEGURO 0800 727 2677

MIT ASSISTANCE 0800 702 0505
MIT nas redes

INSTITUCIONAL ASPECTOS LEGAIS POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO RECALL IMPRENSA
FALE COM A MIT POLÍTICA DE COOKIES DADOS PESSOAIS

*Dirija com segurança e nunca confie somente nesses sistemas enquanto estiver dirigindo. Imagens apresentadas na página são meramente

ilustrativas. Consulte concessionária mais próxima para disponibilidade de cores. 

 Veículo fabricado pela HPE Automotores do Brasil LTDA.

L200 Triton Outdoor

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT
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No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.  
As imagens deste site são meramente ilustrativas e a HPE Automotores do Brasil LTDA reserva-se no direito de modificar as informações e versões dos veículos
sem aviso prévio. O consumidor pode adquirir seu veículo Mitsubishi na concessionária de sua preferência. 

VER MAIS

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT
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 Minha configuração
Amarok Volkswagen

Cabine Dupla V6 Extreme 3.0 V6 TDI 4MO 258 CV / 190 kW Automática de 8 velocidades, 4Motion

Diesel Automático Tração integral

Potência

258 CV / 190 kW

Cabine Dupla V6 Extreme 3.0 V6 TDI 4MO 258 CV / 190 kW Automática de 8
velocidades, 4Motion

Preço
R$ 299.100,00

Opções selecionadas Preço R$ 1.520,00

Preço R$ 300.620,00
6.504,48 R$/mês 1

 Código Volkswagen

 Acesse sua configuração mais tarde utilizando este código.

NY836ZJ2
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Resumo de financiamento

Com financiamento CDC do Banco Volkswagen2

CDC

Valor da Entrada R$90.186,00

Saldo Financiado 48 x R$6.236,76

Seguro Proteção Financeira 48 x R$267,72

Quantidade de Prestações 48

Valor Total das Prestações 48 x R$6.504,48

2 Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu objetivo. 
www.vwfs.com.br Simulação efetuada na data de hoje, conforme opções de cor e acessórios simulados, zero quilômetro.
Custo do frete não incluso. Financiamento pelo Banco Volkswagen com entrada e prestações de acordo com a simulação.
Primeira prestação com vencimento em 30 dias. Capitalização de juros mensal. Os custos de registro de contrato serão
aplicados de acordo com o DETRAN de cada Estado ou autoridade estadual competente para realização do registro. A critério
do cliente, no caso de inclusão dos custos de registro de contrato e demais despesas decorrentes deste no financiamento, os
valores deverão compor o CET e serão informados ao cliente previamente à contratação. IOF, cadastro, seguro de proteção
financeira (caso selecionado) e garantia estendida (caso selecionada) inclusos nos cálculos das prestações e no CET. Para mais
informações e outras opções de modelos e valores, consulte uma Concessionária autorizada Volkswagen. Condições, preço do
veículo e taxas de juros com validade para a data de hoje, podendo ser reajustado, após esse período, conforme política de
comercialização do fabricante e do Banco Volkswagen. Crédito sujeito a aprovação. Os valores mencionados tratam-se de
preço ao público sugerido pela Volkswagen. Condições válidas apenas para vendas no varejo. Essa oferta não é válida para
utilização na CVVE (Central de Vendas de Veículos a Empregados) ou para negócios realizados através de Vendas Corporativas.
Central de Relacionamento Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-6636. Demais regiões: 0800 770 1936. SAC: 0800 770
1926. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 20h e ao Sábado das 8h às 14h. Acesso às pessoas com
deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das
8 às 17h. 
ID-15662
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 Exterior

Cinza Indium

Preço R$ 1.520,00

 Rodas

 Interior

Revestimento parcial em couro "Nappa" preto

embaixo
Revestimento parcial em
couro "Nappa" preto
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 Itens de série
 Sua configuração possui os itens de série abaixo

Carroceria

Capas superiores dos retrovisores pintadas em preto e inferiores cromadas

Para-barros

Para-choque dianteiro na cor da pick-up

Para-choque traseiro cromado com estribo integrado

Protetor de caçamba

Retrovisores externos com acionamento elétrico, aquecimento e rebatimento elétrico

Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave

Chassi

Direção hidráulica

Engate removível para reboque

Pneus 255/50 R20

Rodas de liga leve de 20"

Travamento mecânico do diferencial traseiro

Tração "4Motion" 4x4 permanente

Equipamento de segurança

3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco traseiro

ABS off-road com ASR, EDS, EBD, BAS e RBS

Airbag para motorista e passageiro

Airbags laterais nos bancos dianteiros (cabeça e tórax)

Alarme sonoro e luz de advertência para cintos de segurança do motorista e do passageiro não
afivelados

Controle eletrônico de estabilidade-ESC, controle automático de descida-HDC e assistente para partida
em subida-HSA

Desembaçador do vidro traseiro e brake-light com iluminação da caçamba

Faróis bixênon com luz de condução diurna em LED

Faróis de neblina com luz estática de conversão

Ganchos para amarração de carga na caçamba (seis)

Indicador de perda de pressão dos pneus

Lanterna de neblina traseira

Lanternas traseiras com lente escurecida

Sensor crepuscular (acendimento autom. dos faróis) com a função "coming and leaving home"

Sistema de alarme com comando remoto "keyless" e imobilizador eletrônico

Sistema de frenagem automática pós- colisão

Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras para criança no banco traseiro
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Acabamentos internos

Alavanca de câmbio e freio revestidos parcialmente em couro

Banco traseiro com encosto basculante e assento bipartido basculante

Bancos dianteiros com ajustes elétricos (motorista e passageiro)

Descansa-braço central com porta-objetos

Friso horizontal do painel de instrumentos em "bright silver"

Revestimento do assoalho da cabine em carpete

Revestimento dos bancos parcialmente em couro "Nappa"

Equipamento funcional

2 alto-falantes e 2 tweeters dianteiros e 2 alto-falantes traseiros

4 tomadas de 12V (2 dianteiras e 1 traseira na cabine e 1 na caçamba)

Ar condicionado digital Climatronic de duas zonas

Chaves tipo canivete (duas) com comando remoto

Computador de bordo com display "Premium Color"

Conexões USB e Aux-In

Controle eletrônico de velocidade (piloto automático)

Câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Regulagem elétrica da altura dos faróis

Sensor de chuva e retrovisor interno eletrocrômico

Sistema de navegação

Sistema infotainment "Discover Media" com "App-Connect", CD-player/MP3, Bluetooth, SD-card, e
navegação

Travamento central das portas com controle remoto e função "SAFE"

Vidros com acionamento elétrico

Volante multifuncional em couro com comandos para troca de marchas "shift paddles"

1 Para maiores informações a respeito da simulação de financiamento, utilize o botão Opções de Pagamento. 

2 Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu objetivo. 
www.vwfs.com.br Simulação efetuada na data de hoje, conforme opções de cor e acessórios simulados, zero quilômetro.
Custo do frete não incluso. Financiamento pelo Banco Volkswagen com entrada e prestações de acordo com a simulação.
Primeira prestação com vencimento em 30 dias. Capitalização de juros mensal. Os custos de registro de contrato serão
aplicados de acordo com o DETRAN de cada Estado ou autoridade estadual competente para realização do registro. A critério
do cliente, no caso de inclusão dos custos de registro de contrato e demais despesas decorrentes deste no financiamento, os
valores deverão compor o CET e serão informados ao cliente previamente à contratação. IOF, cadastro, seguro de proteção
financeira (caso selecionado) e garantia estendida (caso selecionada) inclusos nos cálculos das prestações e no CET. Para mais
informações e outras opções de modelos e valores, consulte uma Concessionária autorizada Volkswagen. Condições, preço do
veículo e taxas de juros com validade para a data de hoje, podendo ser reajustado, após esse período, conforme política de
comercialização do fabricante e do Banco Volkswagen. Crédito sujeito a aprovação. Os valores mencionados tratam-se de
preço ao público sugerido pela Volkswagen. Condições válidas apenas para vendas no varejo. Essa oferta não é válida para
utilização na CVVE (Central de Vendas de Veículos a Empregados) ou para negócios realizados através de Vendas Corporativas.
Central de Relacionamento Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-6636. Demais regiões: 0800 770 1936. SAC: 0800 770
1926. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 20h e ao Sábado das 8h às 14h. Acesso às pessoas com
deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das
8 às 17h. 
ID-15662
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As cores exibidas podem diferir dos revestimentos e acabamentos reais.
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2022 S10 CABINE DUPLA 4x4 - 2.8 Diesel LTZ

DETALHES DE CARRO
Preço Inicial R$ 263.190

(44) Branco Summit (Sólida)
R$ 900

R6V

Principais itens desse Pacote:

(0) Alarme Anti-furto (1) Farol de neblina dianteiro

(2) Alerta de Pressão dos Pneus (3) Seletor eletrônico de tração

(4) ABS nas 4 rodas, EBD & PBA (5) Capota Marítima

(6) Molduras de proteção lateral na cor preta (7) Maçanetas externas e parachoque dianteiro na cor do
veículo

(8) Computador de bordo com informações de viagem, do
veículo e de consumo (9) Controlador de velocidade de cruzeiro

(10) Desembaçador elétrico do vidro traseiro (11) Direção Elétrica Progressiva

(12) Transmissão automática de seis velocidades com opção
de troca manual de marchas "Active Select" (13) Trava elétrica das portas

(14)
Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um
toque" e anti esmagamento com fechamento-abertura
automática pela chave

(15) Alerta de Colisão Frontal Alerta de Saída de Faixa

(16) Controle de tração (17) Controle eletrônico de estabilidade

(18) Luz de condução diurna (19) Luz de posição em LED

R$ 264.090

Cor R$ 900

Opcionais (1) R$ 0
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(20) Grade frontal e maçanetas com detalhes cromados (21) Párachoque traseiro com molduras cromadas

(22) Rack de teto (23) Rodas de alumínio Aro 18"

(24) Acendimento automático dos faróis através de sensor
crepuscular (25) Ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura

(26) Assistente de partida em aclive (27) Controle de velocidade em declive

(28) Espelho retrovisor interno eletrocrômico (29)
Espelhos retrovisores externos elétricos, com luz
indicadora de direção integrada, cromados e rebatimento
elétrico

(30) Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade (31) Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

(32) Sistema de partida do motor por controle remoto "Remote
Start System", com acionamento do Ar-Condicionado (33) Sistema premium de áudio com 4 alto-falantes e 2

tweeters

(34) Controle do Sistema de som, bluetooth e comando de
controle velocidade de cruzeiro no volante (35)

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8",
navegador integrado, integração com smartphones*
através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM-FM,
Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão
Bluetooth para Celular e con�gurações do veículo,
projeção da tela do smartphone sem uso de cabo

(36) Bancos com revestimento premium (37) Banco do motorista com regulagem elétrica de altura,
distância e inclinação do encosto

(38) OnStar (39) 06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e de cortina)

(40) Iso�x (41) Câmera de Ré Digital de alta resolução

(42) Estribos laterais (43) Wi-Fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos
eletrônicos**

(44) Assistente autônomo de frenagem em emergência com
detector de pedestres

Preço Total R$ 264.090

Preço Total R$ 264.090

SEGURANÇA ITENS DE APARÊNCIA CONFORTO & CONVENIÊNCIA ENTRETENIMENTO BANCOS ACABAMENTO INTERNO
SEGURANÇA

06 Airbags (duplo frontal, duplo laterais e duplo de cortina)
Alarme Anti-furto
Alerta de Colisão Frontal
Alerta de Pressão dos Pneus
Alerta de Saída de Faixa
Aviso sonoro do cinto de segurança
Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos retráteis

Itens de Série
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Controle de oscilação de trailer / reboque (TSC)
Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC / TSC)
Dispositivo de ancoragem para cadeiras infantis no padrão ISOFIX e Top Tether
Faróis de neblina
Frenagem automática de emergência (AEB) com detecção de pedestres / Assistente Inteligente de Frenagem (IBA)
Lanterna de neblina
Luz de condução diurna / Luz de posição em LED
Protetor de cárter
Regulagem de altura dos faróis
Seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida
Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD")
Sistema de imobilização do motor
Tampa traseira com chave

ITENS DE APARÊNCIA
Adesivo de coluna na cor preto (exceto nos veículo na cor preto e cinza)
Alavanca do freio de mão com detalhe cromado
Aplique em alumínio escovado fosco no interior das portas dianteiras
Aplique decorativo cromado no painel de instrumentos
Capa de proteção do motor
Capota Marítima
Estribos laterais
Faróis com re�etor
Friso em preto na parte superior das portas
Maçaneta da tampa traseira cromada
Maçanetas externas na cor do veículo com detalhe cromado
Maçanetas internas cromadas
Manopla da alavanca de câmbio com detalhes cromados
Moldura do farol de neblina na cor preto "Anthracite"
Moldura interna nas portas na cor prata "Dark Sleek Silver"
Molduras de proteção lateral na cor preta
Parachoque dianteiro na cor do veículo
Párachoque traseiro com molduras cromadas
Rack de teto
Rodas de alumínio Aro 18"
Volante com revestimento premium

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular
Alça de acesso na coluna dianteira - motorista
Alça de acesso na coluna dianteira - passageiro
Alças traseiras de teto
Ar-condicionado digital
Assistente de partida em aclive (Hill Start Assist)
Chave tipo canivete dobrável
Coluna de direção com regulagem em altura
Computador de bordo com três modos: - Informações de Viagem: velocidade instantânea, odômetro parcial / consumo médio / velocidade
média para duas viagens, autonomia, consumo instantâneo, cronômetro e temperatura externa - Informações do Veículo: monitoramento
pressão dos pneus, con�guração de pressão dos pneus, tensão da bateria, temperatura do líquido do radiador, horas do motor / horas marcha
lenta do veículo, temperatura do �uído da transmissão e função de aviso de velocidade - Informações de Consumo: consumo (km/l),
tendência de consumo nos últimos 50 km (km/l), índice ECO
Console Central entre os bancos dianteiros com porta-objetos e porta-copos e descansa-braços com porta-objetos
Controlador de velocidade de cruzeiro
Controle de velocidade em declive (Hill Descent Control)
Desembaçador elétrico do vidro traseiro
Direção Elétrica Progressiva
Espelho retrovisor interno eletrocrômico
Espelhos retrovisores externos elétricos, com luz indicadora de direção integrada, cromados e rebatimento elétrico
Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba
Luz de cortesia no porta-luvas
Porta-óculos no console de teto
Porta-revistas na parte traseira dos bancos dianteiros
Remote Start - Partida do motor por controle remoto e acionamento do ar-condicionado
Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
Sombreiras - motorista sem espelho e passageiro com espelho e cobertura
Tomada de força 12V (duas frontais)
Tomada de força 12V nos bancos traseiros
Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select"
Trava elétrica da tampa de combústivel
Trava elétrica das portas com acionamento na chave
Vidro elétrico na porta do motorista com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave
Vidro elétrico na porta do passageiro com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave
Vidro elétrico nas portas traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave

ENTRETENIMENTO
Antena no teto
Câmera de ré digital de alta resolução
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Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio
AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e con�gurações do veículo, projeção da tela do
smartphone sem uso de cabo
Controles de Rádio e do Celular no Volante
Sistema de som - 4 alto falantes e 2 tweeters
Sistema Onstar
Wi-Fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos eletrônicos

BANCOS
Banco do motorista com regulagem elétrica de altura, distância e inclinação do encosto
Banco traseiro bipartido e rebatível, com porta-objetos
Banco traseiro rebatível
Bancos com revestimento premium

ACABAMENTO INTERNO
Acabamento interno nas cores Preto "Jet Black" e Cinza "Dark Ash"

Os preços podem variar de acordo com o seu Estado. Solicite sua proposta em uma das nossas Concessionárias
Chevrolet. Preço público sugerido de varejo (frete incluso). Pode variar de acordo com a con�guração e acessórios
escolhidos. Os municípios do AM, AC, RO, RR, SP além de Macapá e Santana (AP) possuem variações de preço público
sugerido decorrentes da tributação local.
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