CHEVROLET ONIX JOY 2018

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

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 ONIX JOY 2018

DE SÉRIE

OPCIONAL

INDISPONÍVEL

CONFIGURAÇÕES JOY
Airbag duplo

Transmissão manual de seis velocidades

Aviso sonoro para cinto de segurança do motorista

Vidro elétrico nas portas dianteiras

Brake light

Banco traseiro rebatível

Cinto de segurança do motorista com ajuste de altura

Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura

Monitoramento da pressão dos pneus

Provisão para instalação de rádio (não inclusa a fiação para alto-falantes nas portas)

Cintos de segurança traseiros laterais de 3 pontos

Acabamento interno em dois tons: Jet Black e Ice Blue (tonalidades de preto e azul)

ACESSÓRIOS
Multimídia Joy com TV digital
Farol de neblina dianteiro
Farol dianteiro esportivo Ice Blue
Alarme volumétrico Comfort Closing
Procure seu consultor de vendas para conhecer todos os acessórios disponíveis.

Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem (EBD)
Para-choques pintados na cor do veículo
Rodas de aço aro 14” com calotas integrais

CORES

Ar-condicionado
Desembaçador elétrico temporizado do vidro traseiro

Vermelho Chilli - cor metálica

Direção elétrica progressiva

Cinza Graphite - cor metálica

Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro
Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro com display digital, hodômetro
parcial e marcador do nível de óleo
Porta-objetos nas portas dianteiras com porta-garrafa

Preto Ouro Negro - cor metálica
Branco Summit - cor sólida
Prata Switchblade - cor metálica

Alarme antifurto
Travas elétricas nas portas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MOTORIZAÇÃO

1.0 SPE/4

DIMENSÕES

Tipo

Dianteiro transversal, gasolina e etanol

Comprimento total (mm)

3.930

Taxa de compressão

12,6

Largura - carroceria (mm)

1.705

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

Gasolina: 78 cv (57,4 kW/ 76,9 hp) @ 6.400 rpm
Etanol: 80 cv (58,8 kW/ 78,9 hp) @ 6.400 rpm

Largura total - espelho a espelho (mm)

1.964

CAPACIDADE

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

Gasolina: 9,5 mkgf (93 Nm) @ 5.200 rpm
Etanol: 9,8 mkgf (96 Nm) @ 5.200 rpm

Altura (mm)

1.474

Tanque de combustível (litros)

Distância entre eixos (mm)

2.528

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Peso em ordem de marcha (kg)

1.011
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