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Ficha Técnica

Jumpy Minibus

Segurança e Tecnologia
ABS

S

Airbag duplo frontal - com 3 pontos de proteção

S

ESP - Controle de estabilidade (com botão de controle no painel)

S

GSI - Indicador de troca de marcha

S

Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa

S

Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança

S

Indicador de manutenção do veículo

S

Indicador de abastecimento de uréia (AdBlue)

S

Faróis halógenos com regulagem interna de altura do facho

S

Faróis de neblina

S

Luz diurna de segurança - Day running lights (DRL)

S

Protetor de cárter

S

Piscas laterais na cor branca

S

Indicador de fadiga "Coffee Cup Alert"

S

Terceira luz de freio e faixas reflexivas obrigatórias

S

Tacógrafo digital

S

Matelinhos de segurança para vidros em caso de acidente

S

Conforto e Vida a Bordo
Ar quente

S

Ar-condicionado (cabine motorista)

S

Ar-condicionado com 4 difusores (cabine passageiros)

S

Controle de velocidade do ar da cabine passageiros individual com 3 velocidades

S

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista, passageiro e banco central)

S

Apoio de braço para o motorisa

S

Antena no teto

S

Banco do motorista com reclinação e regulagem de altura

S

Bancos revestidos em tecido

S

Botão de travamento das portas dianteiras no painel

S

Cintos de seguraça retráteis de três pontos e regulagem de altura - motorista e passageiro dianteiro

S

Cintos de seguraça retráteis de três pontos - banco central

S

Cintos de seguraça retráteis de três pontos - bancos dos passageiros

S

Chave tipo canivete com telecomando

S

Computador de bordo

S

Compartimento para objetos nas portas e painel

S

Direção com regulagem de altura e profundidade

S

Função "One Touch" - Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque

S

Guarda volumes no banco central

S

Luz interna na cabine com temporizador

S

Limitador de velocidade

S

Cruise Control - Piloto automático

S

Pára-sóis bi articulados

S

Porta luvas com tampa

S

Retrovisores externos com regulagem elétrica

S

Rádio AM/FM/MP3 com entrada USB e Bluetooth

S

Suporte escritório móvel - Rebatimento do banco central da cabine com prancheta integrada

S

Tomada 12V no painel

S

Travamento seletivo das portas traseira e lateral

S

Vidros elétricos dianteiros

S

Cabine dos passageiros
Três fileiras de bancos com disposição de lugares: 3-2-3

S

Bancos da 3ª fileira rebatíveis

S

Bancos reclináveis da 1ª e 2ª fileira em até 18° com ajustes individuais

S

Rebatimento do 1º banco de passageiro da 1ª fileira - Acesso porta lateral

S

3 luzes internas no teto

S

Porta lateral deslizante lado do passageiro com alça de acesso

S

Portas traseiras com abertura até 180º

S

Teto elevado

S

Cores
Branco Banquise (pintura sólida)

S

