
Saveiro  Startline / Saveiro Trendline 



A Saveiro reúne tudo que você espera de uma pick-up voltada 

para o trabalho pesado, sem descuidar do estilo e do prazer 

em dirigir: segura, potente e equipada com os avançados 

recursos de um carro de passeio.

Enquanto o motor 1.6l MSI Total Flex proporciona uma potência 

de 104 cv, os itens de tecnologia e design se encarregam do 

conforto e da praticidade. A segurança fica por conta do sistema 

de freio a disco nas quatro rodas e o amplo espaço da caçamba 

oferece a versatilidade exigida para as mais diversas atividades.

Seja na versão Startline ou Trendline, a Saveiro é ideal para 

enfrentar a correria dos dias úteis, tornando seu trabalho tão 

eficiente quanto tranquilo.

Saveiro CS Startline
Saveiro CS Trendline
Saveiro CE Trendline

Saveiro
Carregada de aventura. 



DESEMPENHO

Motor 1.6l MSI Total Flex
  
Um veículo como a Saveiro precisa de um conjunto 

resistente e que corresponda ao seu uso exigente. 

O desempenho do motor 1.6l MSI Total Flex entrega 

potência e torque de sobra.

Mais potência e torque, 
menos consumo 
de combustível.
Na Saveiro, tudo foi desenvolvido para oferecer um 

desempenho superior, desde a motorização até detalhes 

da aerodinâmica. São 101 cv de potência com gasolina  

e 104 cv com etanol. Outro grande destaque é o excelente 

torque, principalmente em rotações baixas e intermediárias, 

justamente as mais utilizadas na rotina de trabalho da pick-up.  

E o melhor: sem abrir mão da economia de combustível. 



Valente sem abrir
mão do conforto.
Assim é a versão Startline: um conjunto de ótimo 

custo-benefício para enfrentar com muita versatilidade

as tarefas do dia a dia. 

•	 Freios	a	disco	nas	4	rodas

•	 Banco	do	motorista	com	regulagem	de	altura

•	 ABS	com	EBD	–	distribuição	eletrônica	da	força	de	frenagem

•	 Comfort	blinker	

•	 ESS	–	Emergency	Stop	Signal	(alerta	de 

frenagem de emergência) 

•	 Tampa	da	caçamba	com	sistema	de	amortecimento	e	chave	

Saveiro CS Startline



•	 Travamento	central	das	portas

•	 Vidros	com	acionamento	elétrico

•	 Santantônio	com	função	de	aerofólio

•	 Bagageiro	longitudinal	no	teto	(versão	cabine	estendida)

•	 Direção	hidráulica

Saveiro Trendline
A	versão	Trendline	da 
Saveiro	é	a	escolha	ideal 
para quem deseja uma 
pick-up	cheia	de	conforto,	
estilo	e	recursos	tecnológicos.
No visual, destacam-se os para-choques na cor da pick-up 

e as peças internas com acabamento em chrome effect. 

Adicionalmente à versão Startline oferece, entre outros itens, 

direção hidráulica, grade protetora da janela traseira 

e santantônio com função de aerofólio.



A Saveiro dispõe de itens de série e diversos opcionais que, esteja  

a caçamba carregada ou não, proporcionam grande conforto, 

comodidade e segurança para seus ocupantes.

A	Saveiro	vem	carregada 
de	inovações.

TECnologiA



Aqui,	a	tecnologia	e	a	sustentabilidade	andam	juntas.

O I-System (Sistema de Informações Volkswagen) exibe dados sobre o estado do veículo, do sistema de som, alertas 

de manutenção e mensagens da função ECO Comfort, que contribuem para uma condução mais econômica. Permite 

ainda a personalização da funcionalidade de alguns itens, como os sinais do alarme, e deixa o veículo ao gosto do 

condutor (opcional para Trendline).

i-System	e	ECo	Comfort

Park	Pilot	–	Sensor	de	estacionamento

Mais	facilidade	e	segurança	nas	suas	manobras.

Ao se engatar a ré, o sistema Tilt down é acionado, inclinando o espelho retrovisor direito que ajuda na visualização 

do meio-fio. Ao mesmo tempo, pelo sistema OPS (Optical Parking System) são mostradas no display do rádio as áreas 

de aproximação a obstáculos traseiros, enquanto um aviso sonoro de intensidade crescente alerta o motorista à 

medida que a distância diminui (opcional para Trendline). 

Comodidade e tecnologia ao dirigir.

Comandos acessíveis pelo volante multifuncional. Sistema de som com rádio AM/FM, CD-Player, MP3-Player, 

Bluetooth, interface para iPod, entradas USB e Aux-in (opcional para Trendline).

Volante multifuncional e sistema de som

Comfort	Blinker

Com	ele,	suas	manobras	ficam	mais	visíveis	e	seguras.

Basta um toque no comando de seta e ela piscará três vezes consecutivas, desligando-se em seguida.



SEgURAnÇA

A	segurança	é	um	dos 
destaques da Saveiro.

A Saveiro possui funções que proporcionam mais segurança, 

esteja ela sendo utilizada como veículo de carga ou para os 

momentos de lazer.

EBD	–	distribuição	eletrônica	da	força	de	frenagem

Frenagens sempre balanceadas. 

O EBD distribui eletronicamente a força de frenagem entre os eixos 

traseiro e dianteiro, proporcionando uma ótima divisão da força, 

garantindo assim a estabilidade e a eficiência necessárias durante 

a frenagem.

Proteção para motorista e passageiro.Airbag	duplo.	



ESS	–	alerta	de	frenagem	de	emergência

Mais	segurança	em	situações	de	emergência.

Durante uma frenagem brusca e contínua e em 

velocidades superiores a 80 km/h, as luzes de freio irão 

piscar para alertar os condutores que trafegam atrás.

ABS	–	freios	com	sistema	antitravamento

Impede o bloqueio total das rodas em frenagens.



Para facilitar ainda mais sua vida, a versatilidade

da Saveiro se completa com o amplo compartimento 

de carga de 924 litros, espaço de sobra para 

acomodar tudo o que você precisa.

CABinES

Trendline	–	Duas	opções	de	cabine

A Saveiro Trendline oferece muito conforto e acabamentos

exclusivos com as duas versões de cabine: simples

ou estendida. Escolha a sua!

Startline Cabine Simples

ideal	para	os	trabalhos	que	requerem

maior	espaço	de	carga.

Santantônio

Além	de	poder	ser	utilizado	para	fi	xação	ou	apoio	de	cargas,	

também	desempenha	a	função	de	aerofólio.

Tampa traseira com amortecimento

Facilidade	ao	abrir	e	fechar.

O exclusivo sistema de amortecimento da Saveiro reduz

o esforço de abrir e fechar a tampa da caçamba e a chave 

proporciona mais segurança.Janela traseira

Janela	traseira	prática	e	segura.

Corrediça e com grade de proteção (opcional para Trendline).

Trendline Cabine Estendida

Para	os	que	desejam	uma	pick-up	tanto	para	o	trabalho
quanto	para	o	lazer.

Seu espaço interior permite o transporte de objetos e pertences,

oferecendo mais segurança.

Aqui	cabe	tudo	o	que
você precisa.

Trendline Cabine Simples

Para aqueles que fazem uso constante da caçamba,

mas também não abrem mão dos itens de conforto.

Startline

Trendline

924

924

Simples

Simples

Estendida 734

Cabine Versão Volume do compartimento de carga (litros)



•	iluminação	interna	com	temporizador

•	Porta-objetos	nas	laterais	de	portas

•	Porta-revistas	atrás	do	banco	do	passageiro

•	Tomada	de	12	V	

•	Alerta	sonoro	para	lanternas	ligadas

•	Retrovisores	com	comando	interno

•	indicador	de	troca	de	marchas

•	Console	central	com	porta-copos

•	Regulagem de altura do banco do motoristaQuem entra numa Saveiro se sente muito confortável, 

começando pela comodidade da regulagem de altura do banco 

do motorista, além dos detalhes no acabamento e instrumentos 

de fácil acesso no painel.

•	Painel	com	conta-giros	(tacômetro)•	Tecido	Quartzo	Preto	(Startline) •	Tecido	Ágata	Cinza	(Trendline)

CONFORTO E INTERIOR



REVESTIMENTOS CORES

Tear Quartzo Preto (Startline) Ag

Tear Ágata Cinza (Trendline) BK

SóliDAS

Preto Ninja  A1A1Branco Cristal  B4B4		 Vermelho Flash  D8D8 



METÁliCAS

Prata Sirius  7Z7Z  Azul Night Z2Z2 Cinza Quartzo 6P6P 



Ficha	técnica

Motor  1.6l Total Flex
Combustível Gasolina Etanol
Cilindrada (cm3) 1.598 1.598
Potência líquida máxima (cv/rpm) 101/5.250 104/5.250
Torque líquido máximo (kgfm/rpm) 15,4/2.500 15,6/2.500

Desempenho  Cabine simples Cabine estendida Cabine simples Cabine estendida
Aceleração de 0 a 100 km/h (s) 10,8 11,0 10,5 10,7
Velocidade máxima (km/h) 174 176 176 178

Transmissão Manual de 5 velocidades

Pneus e rodas
Pneus 175/70 R14
Rodas 6JX14 - aço

Freios Dianteiros a disco ventilado e traseiros a disco. Sistemas auxiliares: ABS e EBD

Direção Startline Trendline
Mecânica Hidráulica

Pesos	(kg) Startline Trendline CS Trendline CE
Em ordem de marcha 1.028 1.038 1.060
Carga útil 712 702 680

Dimensões	externas	principais	(mm) Startline Trendline CS Trendline CE
Distância entre eixos 2.750 2.750 2.750
Largura do veículo 1.708 1.708 1.708
Largura do veículo com espelhos retrovisores 1.893 1.893 1.893
Altura 1.497 1.554 1.534
Comprimento 4.493 4.493 4.493

Compartimento	de	carga	(litros) Cabine simples Cabine simples Cabine estendida
Volume da caçamba 924 924 734

Reservatório	de	combustível	(litros)
Capacidade 55 55

Acabamentos

AG  – Tear Quartzo Preto B –
BK – Tear Ágata Cinza – B

Cores
Sólidas
B4B4 – Branco Cristal B B

D8D8 – Vermelho Flash B B

A1A1 – Preto Ninja B B

Metálicas
Z2Z2 – Azul Night A A

6P6P – Cinza Quartzo A A

7Z7Z – Prata Sirius A A
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Saveiro Startline / Saveiro Trendline

B = item de série ou sem custo adicional / A = item opcional ou composto por pacote opcional 

– = não há oferta



Principais itens disponíveis

ABS com EBD B B

Aerowischer B B

Airbag duplo com desativação para o do passageiro B B

Alça de segurança no teto para o passageiro B B

Alerta sonoro para lanternas ligadas B B

Antena no teto B B

Apoio lateral para acesso à caçamba B B

Bagageiro longitudinal no teto (somente CE) – B

Banco do motorista com regulagem de altura B B

Bancos dianteiros com cobertura lateral na base – B

Capa dos retrovisores e maçanetas na cor preta (self color) B B

Comfort Blinker B B

Console central com porta-copos B B

Conta-giros (tacômetro) B B

Chave canivete (uma) sem controle remoto – B

Direção hidráulica – B

ESS – Emergency Stop Signal B B

Estepe sob a caçamba B B

Faróis simples com máscara negra B –
Faróis duplos com máscara negra – B

Freios a disco nas quatro rodas B B

Grade dianteira na cor preta (self color) B B

Grade protetora da janela traseira – B

Iluminação interna temporizada B B

Molduras nas caixas de rodas B B

Pacote cromo (peças internas pintadas em chrome effect) – B

Para-choques na cor da pick-up – B

Porta-objetos nas laterais de portas B B

Porta-revistas atrás do banco do passageiro B B

Preparação para som (fiação) B B

Protetor da caçamba B B

Regulagem de altura para os cintos de segurança (somente CE) – B

Retorno automático dos limpadores ao se desligar o veículo B B

Retrovisores com comando interno B B

Revestimento das portas em tecido – B

Revestimento moldado do painel traseiro da cabine (somente CE) – B

Santantônio com função de aerofólio – B

Supercalotas – Design Trophy – B

Tampa da caçamba com sistema de amortecimento e chave B B

Temporizador do limpador do para-brisa variável B B

Tomada de 12 V B B

Travamento central das portas – B

Vidros com acionamento elétrico – B

Principais opcionais

PC0 – Aquecimento A A

PC1 – Ar-condicionado A A

PE3 – Acesso completo – Alarme com sensor interno, chave canivete com controle remoto 
(reserva simples), espelho de cortesia nos para-sóis com iluminação, espelhos retrovisores 
externos elétricos com Tilt down, luzes de leitura dianteiras, travamento central com controle 
remoto, vidros com acionamento elétrico e função conforto.

– A

PFA – Capota marítima, janela traseira corrediça e ganchos deslizantes na caçamba. – A

PHH – Módulo interatividade – 2 alto-falantes e 2 tweeters (cabine simples), 4 alto-falantes 
e 2 tweeters (cabine estendida), I-System, rádio com CD-Player, MP3-Player, entradas USB 
e Aux-in, Bluetooth e interface para iPod, volante de direção multifuncional com controles 
para rádio e telefone celular.

– A

PKB – Acesso fácil – Chave canivete sem controle remoto (reserva simples), travamento 
central das portas, vidros com acionamento elétrico.

A –

PR1 – Rodas de liga leve 15” – Design Stuttgart e pneus 205/60 R15 – A

PS7 – Módulo Plus – Capa dos retrovisores e maçanetas na cor do veículo, faróis e laterna 
de neblina, lanterna de freio elevada (brake-light) e iluminação da caçamba, sensor de 
estacionamento traseiro.

– A

PFW – Módulo Work – Lanterna de freio elevada (brake light), iluminação da caçamba,
santantônio com aerofólio integrado e grade protetora da janela traseira.

A –

PFC – Direção hidráulica. A –

A Volkswagen oferece uma ampla lista de equipamentos opcionais para melhor atender às suas necessidades.
Consulte a relação completa na sua Concessionária.

B = item de série ou sem custo adicional / A = item opcional ou composto por pacote opcional / – = não há oferta

      = item ofertado em algumas unidades

Os veículos Saveiro Trendline CS e CE, a partir de 09/06/2014, serão produzidos com faróis duplos de série.
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Saveiro

Alguns	 itens	 mencionados	 ou	 mostrados	 são	 opcionais,	 acessórios	 ou	 referem-se	 a	 versões	 específicas.	 Para	 mais	 informações,	 consulte	 uma	 Concessionária	 autorizada 

Volkswagen,	 ligue	 0800	 019	 5775	 ou	 acesse	www.vw.com.br.	 Siga	 a	Volkswagen	 no	 twitter.com/carromesmo.	 Curta	 a	Volkswagen	 no	 facebook.com/volkswagendobrasil.	

Volkswagen	Service	–	Assistência	24	horas,	em	caso	de	pane,	ligue	para	0800	055	5765.	Saveiro:	garantia	de	3	anos	para	o	conjunto	motor	e	transmissão	e	1	ano	para	o	veículo	

completo,	sem	limite	de	quilometragem.	Para	sua	utilização,	é	necessário	o	cumprimento	do	plano	de	manutenção.

CINTO DE SEGURANÇA SALVA VIDAS.

Faça a leitura do
QR Code com seu
smartphone e saiba
mais. Ou acesse:
www.vw.com.br




