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Não é necessário rack de teto.
Versatilidade de fixação na tampa traseira, no vidro ou no
teto do veículo, fácil instalação e desinstalação, evita risos
na pintura ou amasso no teto do veículo.

SUPORTE DE BIKE
PN 990E0-59J20-000 capacidade (máxima) 50 Kg

Praticidade e facilidade para transportar
bicicletas, com segurança. Dois níveis de
peso para escolher.
*Necessita do rack de teto para a instalação.

BARRAS TRANSVERSAIS DO RACK DE TETO
PN 990E0-61M33-000 aplicação S-Cross GL SEM trilho de teto
PN 990E0-61M18-000 aplicação em veículos COM trilho de teto

Esportividade e funcionalidade em design com linhas retas,
incorporada ao Rack de Teto. Aumento da capacidade de carga (até
75Kg), permitindo utilização da parte externa do veículo.
*Não exceder a capacidade máxima de carga do teto do veículo.

EXTERIOR

SUPORTE PARA BIKE COM VENTOSA
PN CAPA1856

Protege o para-choque de arranhões, proporciona um visual
moderno com encaixe perfeito, sem comprometer a
estrutura do veículo.

MOLDURA DA TAMPA TRASEIRA
PN 990E0-61M22-000
Esportividade e visual moderno para o
veículo, protegendo-o de arranhões.

FRISO LATERAL
PN 00226-BPA00-Z2S Prata metálico
PN 00227-BPA00-ZUF Marrom metálico
PN 00228-BPA00-ZNL Branco perolizado
PN 00229-BPA00-ZCD Cinza metálico
PN 00230-BPA00-ZCE Preto perolizado

Proteção contra pequenos impactos laterais, como a abertura de
portas em estacionamento.

EXTERIOR

PROTETOR BORDA PORTA MALAS
PN 990E0-61M61-000

*ATENÇÃO! Não exceder a capacidade máxima de carga do veículo.

MOLDURA CROMADA DO FAROL NEBLINA
PN 990E0-61M10-000
Personalização agregando
esportividade a estética do veículo.

MÓDULO DE INCLINAÇÃO DOS ESPELHOS
RETROVISORES EXTERNO (TILT-DOWN)
PN 00243-BPA00-000
Função automática de inclinação do espelho
retrovisor do lado direito ao engrenar a
marcha à ré, auxiliando o estacionamento do
veículo.

EXTERIOR

ENGATE TRASEIRO
PN 00103-BPA00-000
Ideal para rebocar trailers, carretas pequenas, bicicletas
(com suporte) entre outros. Proteção para a traseira do
veículo contra pequenos impactos. Capacidade de carga de
500kg para reboques sem freios.

Design esportivo e elegante.
De fácil instalação e encaixes perfeitos. Pode
ser pintado na cor do veículo. Fabricado em
material leve e resistente.

PROTETOR DE CÁRTER
PN 00101-BPA00-000
Feito com material resistente, protege o cárter do motor
dos impactos causados por pedras, buracos, lombadas e
objetos que possam surgir, desempenhando um papel
fundamental na preservação do veículo.

KIT ELEVAÇÃO – S-CROSS
PN 00242-BPA00-000 ELEVACAO ALTURA SUSPENSÃO KIT
PN 43068-BEG00-000 PNEU PIRELLI NERO ALL SEASON 4
Design mais esportivo, melhor ângulo de
entrada e saída, aumento de 40mm da altura
do solo.

EXTERIOR

AEROFÓLIO TRASEIRO
PN 990E0-61M05-000

SUPORTE PARA MONTAGEM DE BICICLETA
PN CAPA2005
Montagem segura e protegida contra quedas, mantém as
rodas estáveis e firmemente fixadas.
Sua fixação é rápida e fácil, livre de ferramentas para a
instalação do suporte.

SUPORTE PARA MONTAGEM DE BICICLETA
PN CAPA1996
Montagem segura e protegida contra quedas.
Sua fixação é rápida e fácil, livre de ferramentas para a
instalação do suporte.

EXTERIOR

ANTIFURTO DA RODA
PN 90049-BPA00-000
Maior segurança para o veículo, dificultando a ação de
vândalos na tentativa de furto da roda através do dispositivo
mecânico, desenvolvido para substituir um parafuso de cada
roda, complementando o sistema original de fixação e
mantendo todas as características originais do veículo.

BAGAGEIRO PREMIUM
PN CAPA2000 135X90X18cm
PN CAPA2001 160X100X18cm
Adapta-se a diversos objetos para transporte no teto do
veículo e permite também a instalação de outros acessórios
para aumento das possibilidades de utilização e transporte,
como por exemplo: caiaques, pranchas, escadas, etc).

SUPORTE PARA PRANCHA DE SURF
PN CAPA1999
Ajuste personalizável para pranchas com largura de 700 a 860
mm, mecanismo de travamento reforçado, cinta de fixação
integrada , apoio macio protegendo a prancha durante o
transporte, resistência às condições climáticas. Dispensa a
utilização de ferramentas, para a instalação/desinstalação

EXTERIOR

BAGAGEIRO DOBRÁVEL PARA RACK DE TETO
PN CAPA1995
Amplia o espaço para bagagem, não ocupando o interior do
veículo, mesmo quando não estiver em utilização. Produzido em
material impermeável com emendas soldadas e zíper selado,
mantendo a sujeira e água do lado de fora e a carga protegida.
Inclui uma bolsa especial para guardar o bagageiro enrolado.

BAGAGEIRO RÍGIDO

Para transportar malas, bolsas, cadeiras de praia, carrinhos para
bebê , com segurança. Possibilita o transporte de outros itens, por
exemplo um suporte de bicicletas ao lado do bagageiro. Dispensa
a utilização de ferramentas, para a instalação/desinstalação.

RACK DE TETO
PN 90044-BPA00-000
Design moderno e de fácil instalação. Pode ser removido do
veículo. Capacidade de carga de 75kg distribuídos entre as
barras.
*ATENÇÃO! Aplicação em veículos COM trilho de teto.
Não exceder a capacidade máxima de carga do teto do veículo.

EXTERIOR

320 litros PN CAPA2070
330 litros PN CAPA2071
410 litros PN CAPA2072

INTERIOR

CADEIRA DE SEGURANÇA INFANTIL COM
ISOFIX
DE 9 a 18 KG
PN CAPA1872 vermelha
PN CAPA1873 cinza
PN CAPA1874 azul
Cadeira Infantil que oferece conforto e segurança às
crianças, atendendo todas as normativas de segurança
internacionais. Possui o sistema de ancoragem ISOFIX
e também pode ser instalado em veículos sem o
sistema Isofix.

CADEIRA DE SEGURANÇA INFANTIL COM
ISOFIX
DE 15 a 36 KG
PN CAPA1875 vermelha
PN CAPA1876 cinza
PN CAPA1877

INTERIOR

GELADEIRA AUTOMOTIVA
PN CAPA1899
Feito em material de alta qualidade, bastando ligar em uma
tomada 12v para que a geladeira funcione. Possui capacidade para
15 litros e dupla função: refrigeração e aquecimento.
Possui um sistema de proteção da bateria do veículo, desligando
automaticamente quando o nível de carga desta está baixo.

SOLEIRA DAS PORTAS
PN 990E0-61M60-001
De fácil instalação, com design pensado na sofisticação que
o veículo transmite, aplicável nas 4 portas.
Protege quanto a possíveis arranhões de calçados.

SOLEIRA S-CROSS PRETA
PN 00186-BPA00-000
Possui grande resistência e durabilidade.
De fácil aplicação, protege a pintura do veículo e contém
característica antiderrapante, permitindo a entrada e saída
de pessoas com maior segurança.
*Peça fornecida individualmente.

INTERIOR

TAPETE DE CARPETE PARA PORTA MALAS
PN 990E0-61M40-000
Proteção contra sujeira e danos. Sob medida para o veículo,
feito em material resistente e de fácil encaixe, permitindo
guardar itens abaixo e acima dele.

REDE DE PORTA MALAS
PN 00304-BPA00-000
Ideal para a acomodação de pequenos objetos no porta
malas, evitando que os mesmos se desloquem quando o
veículo está em movimento.

PROTETOR DE PORTA MALAS
PN 990E0-61M15-000
Feito em material de alta qualidade com encaixes perfeitos e
ótimo acabamento. Material leve, impermeável, lavável, de
fácil limpeza, protegendo o interior do porta malas contra
sujeira e danos ao carpete.

INTERIOR

ORGANIZADOR DE PORTA-MALAS
PN CWPA0887
Acessório prático, portátil e muito funcional, perfeito para
armazenar e transportar equipamentos, mantimentos entre
outros itens, com maior organização de objetos no portamalas.

PEDALEIRA ESPORTIVA
PN 990E0-61M93-001 A/T
PN 990E0-61M93-000 M/T

Produzidas em alumínio com acabamento
escovado e borracha antiderrapante, aumenta a
esportividade e beleza interna do veículo, disponível para
transmissão manual e CVT.

SOBRETAPETES DE BORRACHA
PN 990E0-61M29-000
Obedece todos os padrões de qualidade e segurança, com
design que proporciona encaixe perfeito no assoalho, com
fixação em ganchos que evita que os tapetes se
movimentem ou deslizem.

INTERIOR

KIT MULTIMÍDIA - TELA LED 9” HD
PN 99854-BEG00-000 multimídia
PN 00508-BPA00-000 conector para acessórios
Sistema operacional Android 4.4, Touch screen capacitiva multitoque,
espelhamento de celulares Android (mirror link), GPS compatível
com Waze, entrada USB e Pen Drive, navegador de internet, DVD
player, Bluetooth 2.0, Wi-fi interno, equalizador de áudio, compatível
com controle de volante, faz conexão com vídeo, câmera de ré,
TPMS, TV digital. Permite download de aplicativos através do Google
Play Store.
TELA COM DVD PARA APOIO DE CABEÇA
PN CAPA2062
Tela de encosto de cabeça com alta qualidade de imagem
complementando o sistema de entretenimento do o veículo,
tornando o ambiente agradável e confortável.
Não altera a originalidade do veículo e atende todos os padrões
de segurança.
*Tela independente de multimídia.

CABIDE PARA APOIO DE CABEÇA
PN 990E0-79J89-000 cromado
PN 00147-BPA00-000 preto
Localizado em posição estratégica, de fácil instalação, esse
acessório permite que roupas sejam transportadas sem amassar

INTERIOR

ORGANIZADOR DE PORTA-MALAS
PN CAPA1994

Possui duas divisórias em seu interior para acomodar
separadamente uma grande variedade de itens. Tem um
sistema exclusivo de abertura e é dobrável para o seu fácil
armazenamento quando não estiver em uso.

MÓDULO RECEPTOR DE TV DIGITAL
PN 00210-BPA00-000

Transmissão de sinal digital de TV podendo ser manuseado
via controles no volante e touch-screen na tela do
multimídia.

SENSOR DE ESTACIONAMENTO
PN Buzzer PN 38067-BEG00-MRK
Buzzer e Dispositivo Embutido PN 38068-BEG00-MRK

Identifica obstáculos através de sensores, possui sinais sonoros
progressivos e opção com display indicador de distância do obstáculo.
Possui design moderno e inovador, proporcionando um acabamento
discreto e harmonioso ao para choque traseiro do veículo.

INTERIOR

GANCHO PARA SACOLA
PN 00274-BPA00-000
Perfeito para acomodar bolsas ou sacolas no interior do
veículo.

KIT ALARME
PN CAPA1679

Possui sistema antifurto que dispara o alarme quando
ocorre o arrombamento das portas. Possui função Auto
Lock, que trava as portas 5 segundos após a partida do
veículo.

TRAVA ANTIFURTO DO ESTEPE
PN 00448-BPA00-000
Inibe a ação de furtos do estepe do veículo, adapta-se ao
sistema de fixação original. Possui em sua composição aço
endurecido, impedindo a utilização de ferramentas
convencionais para a quebra do dispositivo.

INTERIOR

SUBWOOFER
PN CAPA1980
Mais potência para o som do veículo, preservando a
qualidade do som.

ALARME
PN 90012-BPA00-MRK

Com sinal sonoro diferenciado, monitoramento do interior e
exterior do veículo, as luzes do veículo piscam quando o
alarme dispara, função de reativação automática do alarme
e sistema para ativar/desativar através da chave do veículo.

MÓDULO DE TV DIGITAL
PN CAPA1424
Transmissão de sinal digital de TV Digital podendo ser
manuseado via controles no volante ou touch screen na tela
do multimídia. Compatível com os multimídias abaixo:
• Componet - 99854-BEG00-000

NOVO

INTERIOR

CAPA ASSENTO PARA PET
PN CAPA2187
Evita que o animal de estimação suje o interior do veículo.
Design sob medida, com encaixe perfeito no banco traseiro.
Prática aplicação/remoção, leve e maleável, possibilitando a
limpeza do mesmo. Possui bordas de segurança.
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