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Trend. Oxford White. Available equipment.
 1Available feature.

Stylish. And efficient. 
Figo combines fun with affordability. Compact for nipping in and out 
of busy city traffic. Roomy for your family and friends. This all-new 
4-door sedan and 5-door hatchback is a great introduction to the 
Ford range.

The distinctive trapezoidal front grille shows that Figo is on the 
leading edge of global Ford design. The steeply raked windshield 
and forward-sloping waistline combine to create a sleek profile. 
Hundreds of hours of wind tunnel testing improved aerodynamics, 
helping Figo slice through the air with fuel-saving efficiency.

Extra convenience comes from body-color, power sideview mirrors.1 
They’re clever too, because their flexible structure helps prevent 
damage if bumped by another car or a motorcycle.

Electric power-assisted steering (EPAS) is standard. This advanced  
system constantly adjusts its level of assistance depending on 
whether you’re driving at parking speeds or out on the road.

Hill Hold and Hill Launch Assist1 can help prevent a collision by 
stopping you from rolling backwards when pulling away on an  
uphill slope.

The PowerShift 6-speed automatic transmission1 has a dual clutch 
that pre-selects the next gear for you. There is no loss of power when 
shifting gears, and seamless gear changes also save fuel and reduce 
CO2 emissions compared to a conventional automatic.



Exteriors  This helpful guide is intended for selecting an exterior color – not features, options or a trim level.

Titanium. 

Trend. SYNC auxiliary audio input jack and USB port.

Trend. Device dock.1 Available equipment.

Spacious. And comfortable.
Figo is extremely spacious, with ample room for 5 occupants and their luggage. It’s also well equipped with convenience 
features. Air conditioning and an AM/FM stereo/single-CD player with MP3 capability, USB port, auxiliary audio input jack 
and 2 speakers are standard. A tilt steering column helps you get comfortable behind the wheel. Power front windows,1 
power sideview mirrors,1 and power central door locking1 help make every trip feel special.

Interiors  

 1Available feature.

Warm Neutral Grey in Copan Cloth  
Available on Ambiente 4-Door3

Charcoal Black in Copan Cloth  
Available on Ambiente 5-door

Warm Neutral Grey in Nanjing Cloth 
Available on Trend 4-Door3

Charcoal Black in Nanjing Cloth 
Available on Trend 5-Door

Warm Neutral Grey in Lodha Cloth  
Available on Titanium 4-Door3

3Not available on Bright Yellow. 

*Metallic. 
2Not available on 4-door. Smoke* Tuxedo Black Pearlescent

Bright Yellow*2

Deep Impact Blue*Ruby Red Pearlescent

Oxford White

Korea Gold Pearlescent

Ingot Silver*



Mechanical
Electric power-assisted steering (EPAS)
Front stabilizer bar (1.5L engines only)
Power front disc/rear drum brakes
Spare wheel and tire

Seating
Space-saver seats
Fold-down rear seats
2-way adjustable front and rear outboard  
head restraints
Driver and front-passenger seat back map pockets

Interior
Air conditioning with 4-speed blower
Carpeted flooring
Center floor console cupholder
Day/night rearview mirror
Door map pockets
Fixed package tray (4-door only)
Front 12-volt powerpoint
Front courtesy light with delay feature
Removable package tray (5-door only)
Stowage bins in the instrument panel and doors
Tilt steering column
Trip computer

Exterior
Body-color front and rear bumpers
Center high-mounted stop lamp
Front and rear tow loops
Fuel filler cap with lock and remote internal release
Laminated windshield
Liftgate lock
Rear fog lamps
Rear-window defroster
Remote headlamp leveling
Side repeater lamps
Tinted glass
Trunk scuff plate

Safety & Security
3-point safety belts for outboard seating positions
Anti-Lock Brake System (ABS)  
(manual transmission only)
Anti-Lock Brake System (ABS) with Electronic 
Stability Control (ESC), and Hill Hold and Hill Launch 
Assist (automatic transmission only)
Belt-Minder® front safety belt reminder
Child-safety rear door locks
Driver and front-passenger front airbags1

Engine immobilizer
Hazard warning lamps
Side-intrusion door beams

Engines
Power, Torque & Fuel Economy (L/100 km)

1.2L Ti-VCT I-4 
64.7 kW and 82.6 lb.-ft. of torque
5-speed 7.5 urban/ 
manual transmission 4.3 extra urban

1.5L Diesel 
73.5 kW and 151.2 lb.-ft. of torque
5-speed 5.0 urban/ 
manual transmission 3.6 extra urban

1.5L Ti-VCT I-4
77.2 kW and 101.8 lb.-ft. of torque
5-speed 8.3 urban/ 
manual transmission 4.6 extra urban 
6-speed PowerShift 8.2 urban/ 
automatic transmission 4.7 extra urban

4-door sedan

Interior (mm) Front/Rear
Head room 1,014/962
Shoulder room 1,361/1,338
Leg room 1,072/869

Exterior (mm) 
Overall length 4,256
Overall width without mirrors 1,686
Overall width with mirrors 1,700
Overall height – curb attitude 1,527
Wheelbase 2,489

Capacity (liters)
Cargo volume behind rear seats 430
Dimensions may vary by trim level.

5-door hatchback

Interior (mm) Front/Rear
Head room 1,014/973
Shoulder room 1,361/1,338
Leg room 1,069/869

Exterior (mm) 
Overall length 3,796
Overall width without mirrors 1,686
Overall width with mirrors 1,700
Overall height – curb attitude 1,527
Wheelbase 2,489

Capacity (liters)
Cargo volume behind rear seats 261

Dimensions

Series Bodystyle 
Ambiente 4-door 
 5-door
Trend 4-door 
 5-door
Titanium 4-door

Bodystyle Availability

Standard Features

1Always wear your safety belt and secure children in the rear seat.
The Bluetooth word mark is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

Ambiente Trend
Includes select Trend features, plus:

Mechanical
1.5L I-4 engine with PowerShift 6-speed automatic 
transmission with SelectShift capability

Seating
V-style seats

Interior
Driver and front-passenger floor mats
ICE Pack 5 includes AM/FM stereo/single-CD player 
with MP3 capability, USB port, auxiliary audio input 
jack and 4 speakers; SYNC voice-activated, in-vehicle 
communications and entertainment system; 
steering wheel-mounted audio controls; voice 
control; and dot matrix multifunction display
Power rear windows with child locks
Proteus Black door handles
Proteus Black door-panel trim 

Exterior
14" alloy wheels with hubcaps
Front fog lamps

Safety & Security
MyKey
Perimeter anti-theft alarm
Side-curtain airbags1

Titanium (LHD only)
Includes all standard features, plus:

Seating
2-way manually adjustable driver and front-
passenger seats

Interior
2 radio speakers
Black door handles
Black door-trim panels
Driver and front-passenger sun visors
Driver’s floor mat
Front-passenger foldable grab handle
ICE Pack 4 includes AM/FM stereo/single-CD player 
with MP3 capability, Bluetooth® capability, USB 
port, auxiliary audio input jack, and device dock
Manual door locks (manual transmission only)
Manual front windows (manual transmission only)
Manual rear windows
Power central door locking  
(automatic transmission only)
Power front windows with one-touch-up/-down 
driver’s side feature (automatic transmission only)
Rear foldable grab handles 
Remote control locking with 1 flip key  
(automatic transmission only)

Exterior
14" black-painted steel wheels with wheel covers 
and 175/65R14 tires
Black door handles
Black headlamp bezels
Black, manual sideview mirrors
Rear-window washer (5-door only)
Remote release liftgate  
(automatic transmission only)

Available Options
1.2L I-4 engine with 5-speed manual transmission
1.5L I-4 engine with 5-speed manual transmission
1.5L I-4 engine with PowerShift 6-speed automatic 
transmission with SelectShift® capability

Includes select Ambiente features, plus:

Seating
4-way manually adjustable driver’s seat

Interior
4 radio speakers
Driver and front-passenger sun visors with  
vanity mirrors
Load compartment light (4-door only)
Lunar Grey door handles (5-door only)
Lunar Grey door-panel trim (5-door only)
Power rear windows with child locks  
(RHD 4-door only)
Proteus Black door handles (4-door only)
Proteus Black door-panel trim (4-door only)
Tachometer with engaging shift indicator

Exterior
Body-color door handles
Body-color, power sideview mirrors
Chrome headlamp bezels

Available Options
1.2L I-4 engine with 5-speed manual transmission 
(LHD only)
1.5L diesel engine with 5-speed manual transmission
1.5L I-4 engine with 5-speed manual transmission
1.5L I-4 engine with PowerShift 6-speed automatic 
transmission with SelectShift capability
14" alloy wheels with hubcaps

Available Packages
Trend Pack I includes ICE Pack 5 (AM/FM stereo/
single-CD player with MP3 capability, USB port, 
auxiliary audio input jack and 4 speakers; SYNC® 
voice-activated, in-vehicle communications and 
entertainment system; steering wheel-mounted 
audio controls; voice control; and dot matrix 
multifunction display), side-curtain airbags,1 
front-seat side airbags,1 front fog lamps, power 
rear windows with child locks, and MyKey® (not 
available on RHD with manual transmission)
Trend Pack II includes front fog lamps and power 
rear windows with child locks (LHD only)

14" Black-painted Steel  
with Covers
Standard on  

Ambiente and Trend

14" Alloy with Hubcaps
Standard on Titanium 

Optional on Trend
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Quality Green

SmartSafe

Vehicles may be shown with optional equipment. Features may be offered only in combination with other options or subject 
to additional ordering requirements/limitations. Dimensions shown may vary due to optional features and/or production 
variability. Information is provided on an “as is” basis and could include technical, typographical or other errors. Ford makes no 
warranties, representations, or guarantees of any kind, express or implied, including but not limited to, accuracy, currency, or 
completeness, the operation of the information, materials, content, availability, and products. Ford reserves the right to change 
product specifications, pricing and equipment at any time without incurring obligations. Your Ford Dealer is the best source of 
the most up-to-date information on Ford vehicles.
Ford Genuine Parts & Service. Keep your vehicle in optimum operating condition with scheduled maintenance service. Ford 
and Lincoln Dealership technicians know your vehicle inside and out. They are continuously trained by Ford Motor Company and 
the parts they use are specifically designed for your vehicle.  �  See your dealer for limited warranty information on Ford Original 
Accessories. Ford Licensed Accessories (FLA) are warranted by the accessory manufacturer’s warranty. FLA are designed 
and developed by the accessory manufacturer and have not been designed or tested to Ford Motor Company engineering 
requirements. Contact your Ford Dealer for details and/or a copy of all limited warranties. 

GO FURTHER
GO FURTHER

©2015 Ford Motor Company

ssa.ford.com
Publicado pela Ford Motor Company
Impresso nos Emiratos Árabes Unidos

QualidadeEcológico

Inteligente Seguro

Os veículos podem ser mostrados com equipamento opcional. As características podem ser oferecidas somente em combinação 
com outras opções ou são sujeitas a requisitos/limitações de encomenda adicionais. As dimensões indicadas podem variar 
devido às características opcionais e/ou à variabilidade da produção. As informações são fornecidas “tal como são” e podem 
incluir erros técnicos, tipográficos ou outros. A Ford não oferece garantias, representações ou garantias de qualquer tipo, 
expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a, exactidão, actualidade ou integridade, a operação das informações, 
materiais, conteúdo, disponibilidade e produtos. A Ford reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos, preços 
e equipamentos a qualquer altura sem incorrer em quaisquer obrigações. O seu concessionário Ford é a melhor fonte para 
informações mais actualizadas sobre os veículos Ford.
Peças Genuínas e Assistência Ford. Mantenha o seu veículo em perfeitas condições de funcionamento com o serviço de 
assistência periódica. Os técnicos dos concessionários Ford e Lincoln conhecem o seu veículo por dentro e por fora. Estes são 
formados de forma contínua pela Ford Motor Company e as peças que utilizam são desenhadas especificamente para o seu 
veículo.  �  Consulte o seu concessionário para obter informação sobre a garantia limitada dos Acessórios Originais Ford. Os 
Acessórios Licenciados pela Ford (FLA) são garantidos pela garantia do fabricante de acessórios. Os FLA são inteiramente 
concebidos e desenvolvidos pelo fabricante de acessórios e não foram concebidos ou testados para os requisitos de  
engenharia da Ford Motor Company. Contacte o seu Concessionário Ford para obter pormenores e/ou uma cópia de todas as 
garantias limitadas. 



Mecânica
Direcção assistida eléctrica (EPAS)
Barra estabilizadora dianteira  
(apenas com motores de 1,5L)
Travões eléctricos de disco à frente e de tambor atrás
Roda e pneu sobresselentes

Bancos
Bancos economizadores de espaço
Bancos traseiros rebatíveis
Apoios para a cabeça dianteiros e traseiros  
ajustáveis em 2 pontos
Bolsas para mapas nas costas dos bancos do 
condutor e passageiro da frente

Interior
Ar condicionado com ventilador de 4 velocidades
Piso com tapetes
Suporte para copos em consola no piso central
Espelho retrovisor com posição dia/noite
Bolsas para mapas na porta
Tabuleiro para embalagens fixo (apenas 4 portas)
Tomadas de energia de 12 volts frontais
Iluminação de cortesia frontal com funcionalidade 
de retardamento
Tabuleiro para embalagens removível (apenas 5 portas)
Guarda-objectos no painel de instrumentos e portas
Coluna da direcção inclinável
Computador de viagem

Exterior
Pára-choques frontais e traseiros da cor da carroçaria
Luz de stop central montada na parte superior
Argolas de reboque à frente e atrás
Tampa de abastecimento de combustível com 
fecho e abertura interna remota
Pára-brisas laminado
Fecho do porta-malas
Luzes de nevoeiro traseiras
Vidro traseiro com desembaciador
Nivelamento dos faróis remoto
Luzes laterais repetidoras
Vidro fumado
Placa de protecção da bagageira

Segurança e Protecção
Cintos de segurança de 3 pontos para posições 
sentadas laterais
Sistema de Travagem Anti-Bloqueio (ABS) 
(apenas transmissão manual)
Sistema de Travagem Anti-Bloqueio (ABS) com 
Controlo de Estabilidade Electrónica (ESC) e 
Assistência de Paragem e Arranque em Subidas 
(apenas transmissão automática)
Aviso de cinto de segurança à frente Belt-Minder®
Fechos de segurança nas portas de trás para 
protecção das crianças
Airbags de condutor e passageiro da frente1

Imobilizador do motor
Luzes de aviso de perigo
Barras de protecção contra impacto lateral na porta

Motorizações
Potência, Binário e Economia de  
Combustível (L/100 km)

Ti-VCT I-4 de 1,2L 
64,7 kW e 82,6 lb.-ft. de binário
5 velocidades 7,5 urbano/ 
transmissão manual 4,3 extra urbano

Diesel de 1,5L 
73,5 kW e 151,2 lb.-ft. de binário
5 velocidades 5,0 urbano/ 
transmissão manual 3,6 extra urbano

Ti-VCT I-4 de 1,5L
77,2 kW e 101,8 lb.-ft. de binário
5 velocidades 8,3 urbano/ 
transmissão manual 4,6 extra urbano 
6 velocidades PowerShift 8,2 urbano/ 
transmissão automática 4,7 extra urbano

Sedan de 4 portas
Interior (mm) À frente/Atrás
Espaço até ao tecto 1.014/962
Espaço para os ombros 1.361/1.338
Espaço para as pernas 1.072/869

Exterior (mm) 
Comprimento total 4.256
Largura total sem espelhos 1.686
Largura total com espelhos 1.700
Altura total - atitude em curva 1.527
Distância entre eixos 2.489

Capacidade (litros)
Volume de carga atrás  
dos bancos de trás 430
As dimensões podem variar pelo nível de acabamentos.

Citadino de 5 portas
Interior (mm) À frente/Atrás
Espaço até ao tecto 1.014/973
Espaço para os ombros 1.361/1.338
Espaço para as pernas 1.069/869

Exterior (mm) 
Comprimento total 3.796
Largura total sem espelhos 1.686
Largura total com espelhos 1.700
Altura total - atitude em curva 1.527
Distância entre eixos 2.489

Capacidade (litros)
Volume de carga atrás  
dos bancos de trás 261

Dimensões

Série Carroçaria 
Ambiente 4 portas 
 5 portas
Trend 4 portas 
 5 portas
Titanium 4 portas

Capacidade de Carroçaria

Características de Série

1
Use sempre cintos de segurança e prenda as crianças no banco de trás.

A marca nominativa Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

AmbienteTrend
Inclui a selecção de características Trend, mais:

Mecânica
Motor I-4 de 1,5L com uma transmissão  
automática PowerShift de 6 velocidades com 
capacidade SelectShift

Bancos
Bancos em estilo de V

Interior
Tapetes para o chão de condutor e passageiro  
da frente
Pacote ICE 5 inclui Rádio AM/FM estéreo/leitor de 
CD simples com capacidade para MP3, porta USB, 
jack de entrada de áudio auxiliar e 4 colunas; sistema 
de comunicações e entretenimento no veículo SYNC 
activado por voz; comandos de áudio no volante; 
controlo por voz, e visor de matriz de pontos  
multi-funções
Vidros traseiros eléctricos com bloqueio de crianças
Manípulos das portas em Proteus Black
Acabamento de painel das portas em Proteus Black 

Exterior
Jantes de liga leve de 14" com tampões nas rodas
Luzes de nevoeiro dianteiras

Segurança e Protecção
MyKey
Alarme anti-roubo periférico
Airbags de cortina lateral1

Titanium (apenas  
volante à esquerda)

Inclui todas as características de série, mais:

Bancos
Bancos do condutor e passageiro da frente 
ajustáveis manualmente de 2 formas

Interior
2 colunas de rádio
Manípulos das portas pretos
Painéis de acabamento das portas pretos
Palas para o sol do condutor e passageiro da frente
Tapete para o chão do condutor
Pega rebatível do passageiro da frente
Pacote ICE 4 inclui rádio AM/FM estéreo/leitor de 
CD simples com capacidade para reprodução de 
MP3, capacidade de Bluetooth®, porta USB, jack de 
entrada de áudio auxiliar e suporte do dispositivo
Fechos de porta manuais  
(apenas transmissão manual)
Vidros dianteiros manuais  
(apenas transmissão manual)
Vidros traseiros manuais
Fecho eléctrico central de portas  
(apenas transmissão automática)
Vidros eléctricos dianteiros com característica de 
subida/descida com um toque do lado do condutor 
(apenas transmissão automática)
Pegas rebatíveis traseiras 
Fecho de controlo remoto com 1 chave ‘flip’  
(apenas transmissão automática)

Exterior
Jantes de aço de 14" pintadas a preto com tampas 
das rodas e pneus 175/65R14
Manípulos das portas pretos
Aros de faróis pretos
Espelhos retrovisores manuais pretos
Limpa-vidros de vidro traseiro (apenas 5 portas) 
Porta-malas de abertura remota 
(apenas transmissão automática)

Opções Disponíveis
Motor I-4 de 1,2L com uma transmissão manual de 
5 velocidades
Motor I-4 de 1,5L com uma transmissão manual de 
5 velocidades
Motor I-4 de 1,5L com uma transmissão  
automática PowerShift de 6 velocidades com 
capacidade SelectShift®

Inclui a selecção de características Ambiente, mais:

Bancos
Banco do condutor ajustável manualmente  
de 4 formas

Interior
4 colunas de rádio
Palas para o sol do condutor e passageiro da frente 
com espelhos de cortesia
Luz de compartimento de carga (apenas 4 portas)
Manípulos das portas em Lunar Grey  
(apenas 5 portas)
Acabamento de painel das portas em Lunar Grey 
(apenas 5 portas)
Vidros traseiros eléctricos com bloqueio de crianças  
(apenas volante à direita de 4 portas)
Manípulos das portas em Proteus Black  
(apenas 4 portas)
Acabamento de painel das portas em Proteus Black 
(apenas 4 portas)
Taquímetro com indicador de mudanças envolvente

Exterior
Manípulos das portas da cor da carroçaria
Espelhos retrovisores eléctricos da cor da carroçaria
Aros de faróis cromados

Opções Disponíveis
Motor I-4 de 1,2L com uma transmissão manual de  
5 velocidades (apenas volante à esquerda)
Motor a diesel de 1,5L com uma transmissão manual 
de 5 velocidades
Motor I-4 de 1,5L com uma transmissão manual de 
5 velocidades
Motor I-4 de 1,5L com uma transmissão  
automática PowerShift de 6 velocidades com 
capacidade SelectShift
Jantes de liga leve de 14" com tampões nas rodas

Pacotes Disponíveis
Pacote Trend I inclui o Pacote ICE 5 (Rádio AM/
FM estéreo/leitor de CD simples com capacidade 
para MP3, porta USB, jack de entrada de áudio 
auxiliar e 4 colunas; sistema de comunicações e 
entretenimento no veículo SYNC® activado por voz; 
comandos de áudio no volante; controlo por voz; e 
visor de matriz de pontos multi-funções), airbags de 
cortina lateral,1 airbags laterais dianteiros,1 luzes de 
nevoeiro dianteiras, vidros traseiros eléctricos com 
bloqueio de crianças, e MyKey® (não disponível em 
volante à direita com transmissão manual)
Pacote Trend II inclui luzes de nevoeiro dianteiras e 
vidros traseiros eléctricos com bloqueio de crianças 
(apenas volante à esquerda)

Aço de 14" pintadas de 
preto com Tampas

De série nos 
modelos Ambiente e Trend

Liga leve de 14" com  
Tampões nas rodas

De série nos modelos Titanium 
Opcionais nos modelos Trend



Exteriores  Este guia útil destina-se a seleccionar uma cor exterior – e não características, opções ou um nível de acabamentos.

Titanium. 

Trend. Jack de entrada de áudio auxiliar SYNC e porta USB.

Trend. Suporte do dispositivo.1 Equipamento disponível.

Espaçoso. E confortável.
O Figo é extremamente espaçoso, com amplo espaço para 5 ocupantes e a sua bagagem. Também está bem equipado 
com características práticas. Ar condicionado e um rádio AM/FM estéreo/leitor de CD simples com capacidade para 
reprodução de MP3, porta USB, jack de entrada de áudio auxiliar e 2 colunas são de série. Uma coluna da direcção 
inclinável ajuda-o a ficar confortável ao volante. Vidros eléctricos dianteiros,1 espelhos retrovisores eléctricos,1 e fecho 
eléctrico central de portas1 ajudam a tornar especial cada viagem.

Interiores  

1
Característica disponível.

Warm Neutral Grey em Tecido Copan 
Disponível em modelos Ambiente de 4 portas3Charcoal Black em Tecido Copan 

Disponível em modelos Ambiente de 5 portas
Warm Neutral Grey em Tecido Nanjing 
Disponível em modelos Trend de 4 portas3

Charcoal Black em Tecido Nanjing 
Disponível em modelos Trend de 5 portas

Warm Neutral Grey em Tecido Lodha 
Disponível em modelos Titanium de 4 portas3

3
Não disponível em Bright Yellow. 

*Metalizado. 
2
Não disponível em modelos de 4 portas. Smoke*Tuxedo Black Pearlescent

Bright Yellow*2

Deep Impact Blue* Ruby Red Pearlescent

Oxford White

Korea Gold Pearlescent

Ingot Silver*



Elegante. E eficiente. 
O Figo combina diversão e acessibilidade. Compacto para entrar e 
sair do movimentado trânsito citadino. Espaçoso para a sua família 
e amigos. Este novíssimo sedan de 4 portas e citadino de 5 portas é 
uma excelente introdução à gama Ford.

A distinta grelha frontal trapezoidal mostra que o Figo está na 
vanguarda do design Ford global. O pára-brisas bastante inclinado 
e a cintura inclinada para a frente combinam-se para criar um 
perfil elegante. Centenas de horas de testes num túnel de vento 
melhoraram a aerodinâmica, ajudando o Figo a cortar o ar com 
eficiência na poupança de combustível.

Conveniência suplementar vem dos espelhos retrovisores 
eléctricos da cor da carroçaria.1 Também são inteligentes porque a 
sua estrutura flexível ajuda a evitar danos em caso de colisão com 
outro automóvel ou uma mota.

Direcção assistida eléctrica (EPAS) é de série. Este sistema  
avançado ajusta constantemente o seu nível de assistência, 
dependendo se está a conduzir à velocidade de estacionamento ou 
na estrada.

Assistência de Paragem e Arranque em Subidas1 pode ajudar 
a evitar uma colisão impedindo-o de deslizar para trás quando se 
retira em sentido ascendente numa zona inclinada.

A transmissão automática de 6 velocidades PowerShift1 tem uma 
embraiagem dupla que selecciona previamente a próxima mudança 
por si. Não há falta de potência quando coloca as mudanças, e 
mudanças de velocidade perfeitas também poupam combustível e 
reduzem as emissões de CO2, comparando com uma transmissão 
automática convencional.

Trend. Oxford White. Equipamento disponível.
1
Característica disponível.


