
Motor 3.5L, V6, 24V Dual CVVT, 272CV, 33,2 kgf/m  - Gasolina S

Transmissão automática de 8 velocidades S

Tração dianteira S

Abertura e fechamento elétricos da tampa traseira com comando inteligente - "Smart Tailgate" S

Abertura e fechamento elétricos das portas laterais corrediças com comando inteligente - "Smart Doors" S

Ar-condicionado digital automático com comando sensível ao toque, ionizador e controle independente frontal e traseiro "Tri Zone" S

Banco do motorista com memória para duas posições e ajustes elétricos - 12 opções de variação, incluindo 4 para ajuste lombar S

Banco do passageiro com ajustes elétricos - 8 opções de variação S

Bancos com revestimento em Altaica S

Bancos da segunda fileira reversíveis e com ajuste sobre trilhos S

Bancos da terceira fileira bi-partidos 60/40 S

Bancos dianteiros com aquecimento e ventilação em 3 níveis S

Bancos dianteiros com porta-revistas e ganchos para sacolas nos encostos S

Bancos para 8 ocupantes e rebatíveis na segunda e terceira fileiras S

Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade S

Computador de bordo programável com comando no volante S

Console central com descansa-braço, porta-objetos e porta-copos S

Console no teto com luzes de leitura S

Cortinas para passageiros na 2ª e 3ª fileiras com acionamento manual S

Desembaçador do vidro traseiro temporizado S

Direção com assistência elétrica, motor montado na coluna de direção (C-MDPS) S

Encostos de cabeça com ajuste de altura (todos) S

Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB - Electronic Parking Brake) S

Iluminação ambiente nas 4 portas com padrão de textura tridimensional S

Iluminação de cortesia nas maçanetas externas das portas dianteiras S

Iluminação de solo nas portas laterais corrediças S

Iluminação no porta-malas e porta-luvas S

Isolamento acústico no capô S

Pára-sóis dianteiros com espelho e iluminação S

Porta copos e porta garrafas no console central e laterais das portas S

Porta USB (1) para carregamento de equipamentos eletrônicos e transmissão de dados no console dianteiro S

Portas USB (2) no console dianteiro para carregamento de equipamentos eletrônicos S

Portas USB (2) no encosto dos bancos dianteiros para carregamento de equipamentos eletrônicos S

Portas USB (2) para a terceira fileira de assentos para carregamento de equipamentos eletrônicos S

Portinhola de combustível com destravamento elétrico interno S

Tomadas auxiliares de energia 12V S

Travamento e destravamento elétrico central das portas e porta-malas programáveis S

Vidros com comando elétrico de um toque e antiesmagamento nas quatro portas S

Volante, laterais de portas e apoio de braços no console central revestido em Altaica S

Acabamamento lateral padrão cromo acetinando e superfície com textura 3D S

Antena estilo "Shark" na cor do veículo S

Espelhos retrovisores externos na cor do veículo com regulagem e rebatimento elétricos e repetidores das setas integrados em LED S

Faróis de neblina em LED S

Faróis dianteiros multi refletores em LED integrados à grade frontal S

Grade dianteira com acabamento padrão cromo fosco e brilhante S

Lanternas traseiras em LED S

Limpador do parabrisa com acionamento intermitente de freqüencia variável S

Limpador do vidro traseiro intermitente embutido no spoiler traseiro S

Luzes de condução diurna (DRL - Daytime Running Light) com assinatura em LED S

Maçanetas externas na cor do veículo com funcionamento por toque S

Para barros nas caixas de rodas S

Parachoques na cor do veículo com apliques padrão cromo acetinado S

Rack de teto com barras longitudinais S

Rodas de liga leve aro 19" com acabamento diamantado e pneus 235/55R19 S

Spoiler traseiro com brake light em LED S

Vidros verdes com parabrisa laminado S
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Itens de série - Nova Carnival

Acendimento automático dos faróis S

Assistente de Parada Automática (Autohold) S

Botão "Start/Stop" para partida do motor por reconhecimento da chave inteligente S

Carregador de celular por indução (celulares que possuem a tecnologia de carregamento sem fio) S

Chave inteligente para abertura das portas, tampa traseira, acionamento do alarme, imobilizador eletrônico e funcionamento do motor - "Smart Key" S

Comando do câmbio com seletor rotativo elétrico (SBW - Shift By Wire) S

Espelho retrovisor interno eletrocrômico S

Painel Digital de instrumentos programável com tela LCD de 12,3" - "Supervision Cluster" S

Partida remota do motor através da chave inteligente S

Retrovisor interno eletrocrômico S

Seletor de modo de condução com até 4 programas S

Sistema de som Premium BOSE com 12 alto falantes e "surround sound" S

Sistema Multimídia com tela LCD de 12,3" sensível ao toque e conectividade Apple CarPlay e Android Auto (conectividade com fio) e USB S

Tecnologia "Bluetooth" sem fio com pareamento simultâneo de dois aparelhos celulares, telefonia sem fio e transmissão de áudio S

Trocas de marcha por borboletas atrás do volante (Shift paddles) S

Volante multifuncional com controles de som, telefone, comando por voz, computador de bordo e piloto automático S

Airbag de joelho para motorista S

Airbags frontais duplos, laterais dianteiros e de cortina (3 fileiras de assentos) S

Assistente de partida em rampa ( HAC - Hill start Active Control) S

Cintos de segurança retráteis de 3 pontos para os 8 ocupantes S

Cintos dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura S

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC - Electronic Stability Control) S

Controle Eletrônico de Tração (TCS - Traction Control System) S

Estepe de uso temporário S

Freios a disco nas 4 rodas, sendo duplos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS S

Sensores de segurança anti-esmagamento nas portas corrediças e tampa traseira S

Sistema de fixação de cadeira infantil padrão Isofix na 2ª fileira (3) e 3ª fileira (2) de bancos S

Trava de segurança infantil nas portas laterais corrediças S

Alerta de fadiga do condutor incluindo partida do veículo à frente (DAW - Driver Attention Warning w/ Leading Vehicle Departure Alert) S

Alerta de saída de faixa de rodagem (LDW - Lane Departure Warning) S

Assistente ativo de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado (RCCA - Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) S

Assistente ativo para prevenção de colisão por ponto cego (BCA - Blind-spot Collision-avoidance Assist) incluindo saídas paralelas S

Assistente de centralização na faixa de rodagem (LFA - Lane Following Assist) S

Assistente de farol alto (HBA - High Beam Assist) S

Assistente de permanência na faixa de rodagem (LKA - Lane Keep Assist) S

Assistente de saída em segurança (SEA - Safe Exit Assist) com travas infantis elétricas S

Assistente para prevenção de colisão frontal (FCA - Front Collision-avoidance Assist) com frenagem de emergência e detecção de veículos, pedestres, ciclistas e cruzamentos S

Câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento e função monitor traseiro (RVM + PG - Rear View Monitor with Parking Guidance) S

Câmeras de visão 360° (SVM - Surround View Monitor) S

Monitor de ponto cego com visualização no painel digital de instrumentos (BVM – Blind-spot View Monitor) S

Piloto automático adaptativo (SCC - Smart Cruise Control) com Pare e Siga em congestionamentos S

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros (PDW - Park Distance Warning, Forward & Reverse) S
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