Quando utilizados logotipos ou inscrições para identificação do Fabricante, Modelo do chassi, da carroceria ou de algum componente instalado no veículo,
devem ser atendidas as quantidades e posicionamentos definidos e não pode haver interferências com a comunicação visual.
Não serão admitidas quaisquer outras informações ou posicionamentos além daqueles indicados, sem a anuência da SPTrans. Para situações não
abordadas ou com alguma interferência técnica, a SPTrans deve ser consultada para avaliação final.
IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI
A identificação do Modelo do chassi (inscrição) deve ser inserida somente nas laterais do veículo, posicionada abaixo da “linha do facão”, no balanço
dianteiro ou no entre-eixos.
A identificação do Fabricante (inscrição ou logotipo) poderá estar aplicada na parte frontal do veículo, posicionada na grade ou então no Painel de Controles
(voltada para o exterior), e/ou na parte traseira, posicionada do canto inferior (esquerdo ou direito) ou no centro do pára-choque.
A identificação de Empresa Concessionária do Fabricante de chassi, quando existir, somente deve estar aplicada nas laterais, abaixo da “linha do facão”,
junto à identificação do modelo do chassi.
IDENTIFICAÇÃO DA CARROCERIA
A identificação do Modelo da carroceria (inscrição) deve ser inserida somente nas laterais. No lado direito deve ser aplicada acima da porta dianteira, no lado
esquerdo, acima da janela do motorista.
A identificação do Fabricante (inscrição ou logotipo) deve ser aplicada na parte frontal do veículo, posicionada na grade ou então no Painel de Controles
(voltada para o exterior), e/ou na parte traseira, posicionada abaixo do vidro (nos cantos ou no centro) ou abaixo do “Brake-Light”.
IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTE
A identificação do Fabricante deve ser inserida somente nas laterais do veículo, posicionada abaixo da “linha do facão”, no balanço dianteiro ou no entreeixos.
A aplicação na parte traseira somente será aprovada se não interferir na identidade visual aplicada.
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A liberação ou aprovação deste Documento não exime a projetista de sua responsabilidade sobre o mesmo.
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