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Comentários
Comentários ::
–– Bateria
Bateria dentro
dentro do
do capô,
capô, do
do lado
lado traseiro
traseiro esquerdo,
esquerdo, atrás
atrás de
de uma
uma tampa.
tampa. Há
Há
F ESPACE
RESERVE A LAclássica
um
da
um relê
relê na
na parte
parte dianteira
dianteira
da localização
localização
clássica da
da bateria.
bateria.
VUE DE DESSUS
–– Portas
Portas dianteira
dianteira ee traseira
traseira em
em alumínio
alumínio
–– Capô
Capô ativo:
ativo: fraca
fraca carga
carga pirotécnica
pirotécnica utilizada
utilizada somente
somente para
para remover
remover oo pino
pino
trava
da
mola
mantida
em
compressão
trava da mola mantida em compressão
–– Assentos
Assentos ::
9
9 Regulagem
Regulagem elétrica
elétrica dos
dos assentos
assentos dianteiros
dianteiros (na
(na altura
altura do
do apoio
apoio de
de braço)
braço)
9
Banco
traseiro
de
3
lugares
ou
2
assentos
individuais
laterais
+
1
assento
9 Banco traseiro de 3 lugares ou 2 assentos individuais laterais + 1 assento central
central
complementar
complementar

–– Retorno
Retorno de
de cinto
cinto pirotécnico
pirotécnico do
do lado
lado do
do passageiro
passageiro dianteiro
dianteiro (localizado
(localizado
sobre
trilho
do
assento)
sobre trilho do assento)
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