CHEVROLET SPIN 2017

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Imagem ilustrativa do veículo Spin, versão Activ. Consulte a disponibilidade de versões nas concessionárias. 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 dos serviços OnStar, bem como suas demais limitações. *Alguns dos recursos e as 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.

GMCWH1041-PG155_SPEC SPIN_2017.indd 1

8/23/16 3:10 PM

CHEVROLET SPIN 2017

DE SÉRIE

CONFIGURAÇÕES LS

INDISPONÍVEL

OPCIONAIS LTZ

Airbag duplo

Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante

Chevrolet MyLink com tela LCD de 7” sensível ao toque, rádio AM/FM, USB e aux-in,
função audio streaming, conexão Bluetooth para celular, aplicativos para
smartphone e configurações do veículo*

Alarme antifurto
Alerta de pressão dos pneus

OnStar - Pacote Protect

Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (EBD)
Faróis com superfície interna negra (Máscara Negra) e lentes transparentes

CONFIGURAÇÕES ADVANTAGE

Maçanetas externas na cor do veículo
Rodas de aço aro 15” com calotas integrais

Faróis de neblina

Ar-condicionado

Espelhos retrovisores externos elétricos

Desembaçador elétrico temporizado, limpador e lavador elétrico do vidro traseiro

Espelhos retrovisores externos na cor preto brilhante

Direção elétrica progressiva

Lanternas com superfície interna escurecida (somente Advantage e Activ)

Indicador de troca de marchas

Rodas de alumínio aro 15” com acabamento escurecido

Sistema de grade ativa (Active Grille Shutters)

Cobertura do porta-malas (somente Advantage e Activ)

Transmissão manual de seis velocidades

Computador de bordo com mostrador no painel de instrumentos com funções de
consumo médio, autonomia, vida útil do óleo do motor, entre outras

Trava elétrica das portas com acionamento na chave

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

CONFIGURAÇÕES ACTIV
Trava interna antifurto do estepe traseiro
Adesivo lateral decorativo
Espelhos retrovisores externos na cor preto brilhante
Faróis com superfície interna negra (Máscara Negra) e lentes transparentes
Lanternas com superfície interna escurecida (somente Advantage e Activ)
Molduras de proteção lateral na cor preta
Para-choques pretos com apliques prateados na parte inferior
Rodas de alumínio aro 16”
Rodas de alumínio aro 16” sobressalentes na tampa traseira com calotas decorativas

Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante

Coluna de direção com regulagem de altura

Saias laterais com acabamento prata

Sensor de estacionamento traseiro

Vidro elétrico nas portas com acionamento por “um toque”, antiesmagamento
e abertura/fechamento automático pela chave

Cobertura do porta-malas (somente Advantage e Activ)

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

Banco do motorista com regulagem de altura
Banco da segunda fileira bipartido e rebatível

Comando elétrico de destravamento do estepe (botão no painel central e na chave)
Controlador de velocidade de cruzeiro com comandos no volante

CONFIGURAÇÕES LTZ

Provisão para instalação de rádio (fiação)

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

Espelhos retrovisores externos na cor do veículo

OnStar - Pacote Safe

Bancos de tecido exclusivo para a versão Activ

Faróis com superfície interna escurecida (Dark Chrome) e lentes transparentes

CONFIGURAÇÕES LT

Maçanetas internas cromadas
Rodas de alumínio aro 15” com design exclusivo da versão LTZ

Rack de teto

ACESSÓRIOS
Rack de teto transversal

Transmissão manual de seis velocidades

Rodas de alumínio aro 15”

Tilt Down

Navegação por setas com comando de voz

Volante com controle das funções do rádio e telefone

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Caixa organizadora do porta-malas

Banco da terceira fileira rebatível (somente LTZ)

Volante com revestimento premium e detalhe metalizado

Módulo de TV para MyLink

OnStar - Pacote Exclusive

Câmera de ré para MyLink

LS/LT/ADV/LTZ/ACTIV

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

MOTORIZAÇÃO			

1.8 ECONO.FLEX

DIMENSÕES		

LS / LT / ADV LTZ

ACTIV

Tipo

Dianteiro transversal, gasolina e etanol

Comprimento total (mm)

4.360

4.624

Taxa de compressão

12,3

Largura - carroceria (mm)

1.735

1.764

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

Gasolina: 106 cv (78 kW / 105 hp) @ 5.200 rpm
Etanol: 111 cv (82,0 kW / 110 hp) @ 5.200 rpm

Largura total - espelho a espelho (mm)

1.953

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

Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @ 2.800 rpm
Etanol: 17,7 mkgf (174 Nm) @ 2.800 rpm

Altura (mm)
Distância entre eixos (mm)

1.953
LS - 1.665
LT & LTZ - 1.684 (MT)
LTZ - 1.679 (AT)
2.620

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LS / LT / ADV		

LTZ

ACTIV

CAPACIDADES		

LS / LT / ADV LTZ

ACTIV

Peso em ordem de marcha (kg)

1.167 (LS)/ 1.186 (LT)/ 1.212 (Advantage)

1.207 (MT) / 1.235 (AT)

1.275

Tanque de combustível (litros)

53

53
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OPCIONAL

1.686
2.620
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