CHEVROLET PRISMA 2018

Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Os serviços OnStar dependem da disponibilidade da rede celular compatível com a rede OnStar e da disponibilidade do sinal de GPS. Visite www.chevrolet.com.br/onstar para verificar a área de cobertura e demais limitações dos serviços OnStar. *Alguns
recursos e funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone. Consulte uma Concessionária Chevrolet ou o site www.chevrolet.com.br para obter informações sobre as versões, configurações disponíveis e condições
de garantia. Procure o seu consultor de vendas para conhecer todos os acessórios disponíveis. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Faça revisões em seu
veículo regularmente. CAC: 0800 702 4200 – Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.

CHEVROLET PRISMA 2018

DE SÉRIE

CONFIGURAÇÕES LT
Airbag duplo

Transmissão manual de seis velocidades

Alarme antifurto

Trava elétrica da tampa de combustível

Volante com revestimento premium

Monitoramento de pressão dos pneus

Vidro elétrico nas portas dianteiras com acionamento por "um toque",
antiesmagamento e fechamento/abertura automática pela chave

Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (EBD)

Volante com controle das funções de rádio e telefone

Controles de ar com detalhes cromados

Bancos de tecido

Saídas de ar com detalhes cromados

Banco do motorista com regulagem de altura

Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante
Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca
manual de marchas Active Select

OPCIONAIS LTZ
Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante

Banco traseiro rebatível

Espelhos retrovisores externos na cor do veículo

Conjunto de alto-falantes - 4 unidades

Faróis com superfície interna preta (máscara negra)

Chevrolet MyLink com tela LCD de 7” sensível ao toque, integração com smartphones*
por Android Auto e Apple CarPlay, rádio AM/FM, entrada USB e aux-in, função
audio streaming, conexão Bluetooth para celular e configurações do veículo

Maçanetas externas na cor do veículo
Maçanetas internas cromadas

OnStar – Pacote Protect

Para-choques pintados na cor do veículo
Abertura do porta-malas por controle remoto

Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca
manual de marchas Active Select

ACESSÓRIOS
Bancos com revestimento premium
Câmera de ré para MyLink

CONFIGURAÇÕES LTZ

Rodas de aço aro 15” com calotas integrais

INDISPONÍVEL

OPCIONAIS LT

Trava elétrica nas portas

Cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura

OPCIONAL

Tilt Down

Faróis de neblina

Porta-óculos

Ar-condicionado

Luz de posição de LED

Friso lateral Chevrolet

Coluna de direção com regulagem de altura

Grade frontal com detalhes cromados

Procure o seu consultor de vendas para conhecer todos os acessórios disponíveis.

Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro

Rodas de alumínio aro 15" com superfície usinada

ONSTAR

Volante com revestimento premium

Direção elétrica progressiva
Regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de luz "leve-me" (acendimento automático de faróis e lanternas
ao destravar as portas pelo controle remoto)
Sistema de luz "siga-me" (faróis permanecem acesos por um período
de tempo após o travamento das portas)

Câmera de ré
Computador de bordo com 5 funções: consumo médio (km/l), velocidade média
(km/h), autonomia (km), temperatura externa e tempo de viagem (km)

CONCIERGE

APP ONSTAR

Serviço de assistente pessoal

Espelhos retrovisores externos elétricos

Consultas rápidas

Vidro elétrico nas portas traseiras com acionamento por "um toque",
antiesmagamento e fechamento automático pela chave

Alerta de rodízio
NAVEGAÇÃO

Bancos de tecido com revestimento premium
Lanterna de neblina
OnStar – Pacote Exclusive

Monitoramento de
pressão dos pneus

Acionamento de
luzes e buzina

Hodômetro total

EMERGÊNCIA

Envio de destino direto
no Chevrolet MyLink

DIAGNÓSTICO

Alerta de valet
e de movimento

Assistência na
recuperação veicular

SEGURANÇA
Monitoramento de rotas,
quando solicitado

Acesse o site www.chevrolet.com.br/onstar e conheça todas as vantagens do OnStar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MOTORIZAÇÃO

1.4 SPE/4 LT/LTZ

CORES DISPONÍVEIS

Tipo

Dianteiro transversal, gasolina e etanol

Vermelho Carmim - cor metálica

Branco Summit - cor metálica

Comprimento total (mm)

Taxa de compressão

12,4

Cinza Graphite - cor metálica

Prata Switchblade - cor metálica

Largura - carroceria (mm)

1.705

Potência Máxima Líquida (ABNT NBR
5484/ISO 1585 Líquida ou SAE Bruta)

Gasolina: 98 cv (72,1 kW/96,7 hp) @ 6000 rpm
Etanol: 106 cv (77,9 kW/ 104,5 hp) @ 6.000 rpm

Preto Ouro Negro - cor metálica

Azul Imperial - cor metálica

Largura total - espelho a espelho (mm)

1.964

Torque Máximo Líquido
(ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE Bruta)

Gasolina: 13,0 mkgf (127 Nm) @ 4.800 rpm
Etanol: 13,9 mkgf (136 Nm) @ 4.800 rpm

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Peso em ordem de marcha (kg)

CAPACIDADE
Tanque de combustível (litros)

DIMENSÕES

54

1.4 SPE/4
1.048 MT / 1.080 AT (LT)
1.054 MT/ 1.085 AT (LTZ)

4.282

Altura (mm)

1.478

Distância entre eixos (mm)

2.528

