
5 lugares Direção elétrica ● Faróis Full Led ●
4980 Volante com ajuste elétrico (altura e profundidade) ● Faróis inteligentes ●
1910 Volante, banco do motorista e retrovisores Follow me home ●
1495  externos com memória de posição Faróis com cornering light ●
2920 Freio de estacionamento elétrico (EPB) ● Sensor crepuscular ●

1640/1640 Autohold (AVH) ● Daytime Running Light (DRL) ●
970/1090 Modo ECO ● Luz de neblina traseira ●

6,15 Modo Sport ● Lanterna traseira em LED ●
125 Modo Neve ● Luz ambiente configurável dual zone (cor e intensidade) ●

2170 Tecnologia NFC (cartão) ● Luz ambiente translúcida no painel ●
410 Luz de cortesia para os pés ●

245/45 R19 Airbags frontais ● Luzes de leitura touch em LED ●
Independente, McPherson com molas Airbags laterais dos bancos dianteiros ● Luz na portinhola de recarregamento ●

helicoidais e amortecedores hidráulicos de Airbags laterais dos bancos traseiros ● Porta luvas com iluminação ●
dupla ação Airbags de cortina ●

Independente, Multi-link com molas helicoidais Airbag para joelho do motorista ● Sensor de chuva ●
 e amortecedores hidráulicos de dupla ação Aviso do uso de cinto de segurança (todos os assentos) ● Retrovisores elétricos rebatíveis com tilt down ●

Pinças Brembo com Pré-tensionador elétrico ativo do cinto de segurança (dianteiros) ● Retrovisor interno eletrocrômico ●
 discos ventilados e perfurados Pré-tensionador do cinto de segurança (bancos traseiros) ● Parabrisa polarizado ●

Sensor de pressão dos pneus (TPMS) ● Vidros das janelas dianteiras laminados (proteção UV) ●
Freio ABS ● Vidros traseiros escurecidos ●
Controle de estabilidade (ESP) ● AR CONDICIONADO

AWD Piloto automático adaptativo inteligente (ACC + stop & go) ● Ar condicionado automático digital dual zone ●
Potência máxima (cv) 222 Alerta de colisão frontal (FCW) ● Filtro PM2.5 de alta eficiência ●
Torque máximo (N.m) 330 Freio de emergência automático (AEB) ● Sistema de purificação ionizante ●
Potência máxima (cv) 272 Assistente de frenagem de emergência (EBA) ● Saída de ar para os bancos traseiros ●
Torque máximo (N.m) 350 Alerta de frenagem de emergência (ESS) ● GARANTIA
Potência combinada (cv) 494 Assistente de mudança de faixa (LCA) ● *Veículo: 5 anos ou 500.000 km
Torque combinado (N.m) 680 Sensor de ponto cego ● *Bateria: 8 anos sem limite de quilometragem
Tipo de bateria Blade® (LFP) Assistente de permanência em faixa (LKA) ●
Capacidade (kWh) 76,9 Alerta de tráfego cruzado (RCTA) ●

AC - 12h (Potência máx. 7 kW) Sistema de detecção para abertura de portas (DOW) ●
DC - 0.8h (Potência máx. 100 kW) Assistente de estacionamento ●

0 a 100 km/h (s) 3,9 Assistente de partida em rampa (HHC) ●
Velocidade máxima 186 km/h limitada eletronicamente Sensores de estacionamento frontal ●
Alcance combinado (NEDC) 500 Sensores de estacionamento traseiro ●

Keyless entry ●
●       Freios regenerativos inteligentes ●
●       
●       Revestimento em couro sintético ●

Banco do motorista com aquecimento e ventilação ●
Bancos com aquecimento e ventilação (exceto traseiro central) ●
Ajuste elétrico dos bancos dianteiros (8) ●
Encosto dos bancos traseiros com ajuste reclinável (exceto central) ●

●       Ajuste elétrico do banco do passageiro dianteiro 
pelo controle do banco traseiro

●       Ajuste lombar elétrico dos bancos dianteiros ●
Sistema ISOFIX ●

●       
Multimídia DiLink com tela flutuante de 15.6"  e rotação elétrica ●
Tela multifuncional no descansa braço central do banco traseiro ● Nota:
6 entradas USB ●
Bluetooth ●
Câmera interna com modo de gravação e selfie ●
Câmera 360° 3D panorâmica ●

●       Sistema de som premium  com processamento digital ●
12 alto falantes ●

na saída de ar traseira
●       

VIDROS E RETROVISORES

CORES INTERIOR

As especificações técnicas contidas neste material estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
Entre em contato com vendas@byd.com para mais detalhes.

JUNTOS SALVAMOS VIDAS!

www.bydcars.com.br

●       

INTERIOR

Interior Qi Lin Brown

●       

●       

Largura (mm)

Bitola (mm) (dianteiro/traseiro)
Balanço (mm) (dianteiro/traseiro)

Altura mínima do solo (mm) *PBT

Pneus

PERFORMANCE

Suspensão dianteira

Bateria

Suspensão traseira

Freio dianteiro

Freio traseiro

Tração

Performance

EXTERIOR
Maçanetas elétricas embutidas

LUZES

*Consulte condições completas no manual de garantia

SEGURANÇA

CONTROLESPARÂMETROS BÁSICOS

Comprimento (mm)

Motor traseiro

Motor frontal

Combinada

Capacidade

Peso em ordem de marcha (kg)
Volume porta malas (L)

Raio de giro (m)

Altura (mm)
Entre-eixos (mm)

●

BANCOS

MULTIMÍDIA

Discos

do porta-malas com Foot Sensor
●       

Teto solar elétrico panorâmico 
Logotipo frontal luminescente

com anti-esmagamento
Abertura  e fechamento elétrico 

Pneu Continental 19" (ContiSilent™)

Interior Red Clay

Painel de instrumentos TFT de 12.3"

CORES EXTERIOR

Tempo de recarga

●

e alumínio

●       

Painel revestido em couro sintético

Tela de comando do ar condicionado na 
Recarregamento wireless de celular

em couro sintético
Volante com revestimento 

Volante funcional com
memória de posição

Amortecedor pneumático do capô

VERMELHO
EMPEROR

PRETO
SPACE

CINZA
TIME GREY

BRANCO
SNOW

AZUL
AI BLUE

RED CLAYQI LIN BROWN


