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CHRYSLER 300C
Principais Equipamentos

Especificações Técnicas
Motor
Cilindros
Cilindrada (cm3)
Potência máxima (cv/rpm)
Torque (Nm)
Câmbio
Rodas

300C
V6
3.604
286 / 6.350
340 / 4.650
E-Shift 8 velocidades
Alumínio de 20” com pneus 245/45 R20

Volume máximo de bagagem (L)

462

Dimensões (mm)
Comprimento
Largura
Altura

5.066
1.902
1.488

Concessionário:
Site:
Fone/Fax:

Cel.:

e-mail:
Valor do veículo cotado (R$):

Agosto/2014

• Faróis bi-xenon com lavadores e nivelamento
automático de altura com luzes diurnas em LED
• Freios a disco nas 4 rodas com ABS com
sistema auxiliar de suporte para dias de chuva
(RBS) e parada de emergência (RAB)
• Limpadores de para-brisa com sensor de chuva
• Memória de posição para banco do motorista,
retrovisores externos, pedais e rádio
• Monitoramento da pressão dos pneus
• Persiana traseira com acionamento elétrico
• Piloto automático
• Porta-copos dianteiros iluminados com
aquecimento e refrigeração
• Sensores de estacionamento dianteiros
e traseiros
• Sistema de entretenimento Uconnect com tela
touch de 8,4” com navegação 3D, Bluetooth, USB
e leitor de CD/DVD/MP3
• Sistema de entrada e partida sem chaves
Keyless Enter’N GO
• Suspensão com dispositivo nivelador
• Teto solar panorâmico duplo frente/traseira
• Volante em couro e madeira com aquecimento

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

• Airbags frontais de múltiplos estágios, laterais
dianteiros, do tipo cortina e para os joelhos do
motorista
• Ar-condicionado “dual zone” automático
• Áudio Premium com 9 alto-falantes incluindo
subwoofer e amplificador de 506 Watts
• Bancos dianteiros com ajuste elétrico em
10 direções, apoios de cabeça ativos,
aquecimento e ventilação
• Bancos traseiros com aquecimento
• Bancos e manopla de câmbio revestidos
em couro
• Câmera de estacionamento traseira
• Coluna de direção com regulagem elétrica de
altura e profundidade
• Controles do sistema de áudio no volante
• Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC),
de tração (TC) e auxílio a partida em aclive
e declive (Hill Start Assist)
• Computador de bordo
• Espelhos retrovisores com luzes direcionais
integradas, rebatíveis eletricamente, aquecidos
e antiofuscantes

Sobre este catálogo: desde o momento da impressão, algumas informações podem ter sido atualizadas. Peça mais informações ao seu concessionário. Alguns equipamentos mostrados ou descritos estão disponíveis com custo adicional. A Chrysler
Group do Brasil reserva-se o direito de interromper a produção de quaisquer modelos a qualquer momento sem prévio aviso e sem incorrer em quaisquer obrigações.

0800 703 7130
chrysler.com.br

Mopar é a marca de Acessórios Originais que foram desenhados e projetados por um grupo dedicado de engenheiros que optou pelo que há de
melhor em matéria de design, performance e qualidade. Dessa forma, os acessórios originais Mopar estarão sempre de acordo com as suas
necessidades, personalizando o seu automóvel e tornando-o ainda mais exclusivo. Consulte o credenciado de sua preferência.

