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Renault Fluence GT Line
Esportividade aliado a tecnologia e sofisticação

Veja na página 04
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Escolha aqui também o seu 0km!

Chega a Minas Gerais a fabri-
cante sueca Husqvarna Motorcy-
cles. Representada oficialmente 
em Minas pela Husqvarna BH, 
do empresário Camilo Lucian

(Grupo Bonsucesso)

Husqvarna Motorcycles

Bem completo o Fiat Idea
chega ao mercado com sua linha 

2016 trazendo novidades que 
reforçam todos os

atributos do modelo

Linha 2016 do Fiat Idea

06 1108

Sedã esportivo da Jaguar chega 
ao Brasil nas versões Pure, Pure 
Tech, R-Sport e S, com preços a 

partir de R$ 169.900,00

Novo Jaguar XE 
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Ford Fusion cresce mais de 100% nos Estados Unidos 

Multiplan e BMW  oferece pontos de 
recarga de veículos BMW i Wallbox

Hyundai New i30 ganha
mudanças no visual

Título de Cidadania Honorária

O Ford Fusion está completan-
do 10 anos de lançamento global 
com um crescimento robusto de 
vendas nos Estados Unidos. No 
Brasil, onde chegou como modelo 
2006, o sedã de luxo se manteve 
no topo da categoria nos últimos 
anos e tem hoje uma participação 
de 80%, com uma proposta que 
une requinte, desempenho e tec-
nologias só encontradas em carros muito mais caros.
A reestilização radical introduzida pelo Fusion há 

três anos, no ano-modelo 2013, 
foi mais um fator que contribuiu 
para impulsionar o seu sucesso 
em todo o mundo - em alguns 
mercados, como Argentina e Eu-
ropa, ele também é chamado de 
Mondeo. Seu novo design, im-
ponente e esportivo, mudou as 
expectativas do segmento que é 
historicamente marcado por veí-

culos familiares conservadores e forçou outros fa-
bricantes a rever suas tendências.

A CAOA iniciou comercialização do renovado hat-
chback médio da Hyundai, na segunda quinzena de 
agosto o modelo oferecido com teto solar panorâmico 
é item de série nas duas versões oferecidas. Em come-
moração ao lançamento, CAOA disponibiliza série li-
mitada com faróis de neblina e em LED, Start Stop e 
bancos com ventilação. O Hyundai New i30, importado 
com exclusividade pela CAOA, chega às lojas Hyun-
dai Importados, a partir da segunda quinzena de agosto, 
após receber mudanças em seu design que deixaram o 
hatchback com apelo ainda mais esportivo e jovial. Em 
comemoração ao lançamento, a Rede de Concessioná-
rias CAOA disponibiliza uma série limitada com ainda 
mais atrativos.

A Multiplan e o BMW Group Brasil selaram uma parceria 
para oferecer pontos de recarga gratuita para automóveis 
elétricos e híbridos da inovadora marca BMW i nos estacio-
namentos dos shopping centers da rede. Ao todo, já são dez 
shoppings Multiplan que possuem os pontos de recarga: 
em São Paulo, o Shopping AnáliaFranco, o MorumbiSho-
pping e o Shopping VilaOlímpia; no Rio, o BarraShopping 
e o VillageMall; em Belo Horizonte, o BH Shopping, o 
DiamondMall e o Pátio Savassi, em Curitiba, o ParkSho-
ppingBarigui; e em Ribeirão Preto, o RibeirãoShopping.
Com a parceria, proprietários dos modelos BMW i3 e 
BMW i8, além de outros veículos elétricos compatíveis 
com o dispositivo, poderão ir até os locais contemplados 
e utilizar o BMW i Wallbox gratuitamente.  Como exem-
plo, são necessárias três horas para uma carga completa 
do BMW i3, o que permite uma autonomia de 160 quilô-
metros ou de até 300 quilômetros, quando o tanque de 9 
litros de gasolina que abastece seu motor auxiliar à com-
bustão estiver completo.

O empresário José Expedito Teixeira fundador do 
Grupo Roma, concessionárias Fiat, Ford e Yamaha, 
foi homenageado na noite da última quinta-fei-
ra pela Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte 
como o mais novo cidadão Belohorizontino, o título 
foi uma indicado pelo vereador Pelé do Vôlei.  Fo-
ram vários discursos dos 3 filhos de Expedito todos 
com muita emoção e respeito pelo pai. Após a sole-
nidade foi oferecido um coquitél aos convidados na 
sala  de recepções da Câmara. Uma indicação super 
merecida pois se trata de um empresário de ponta 
no mercado mineiro e automotivo, atualmente são 
mais de 1 mil famílias em seus postos de trabalho 
pelas empresas do grupo. Parabéns Sr. Expedito!
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Renault Fluence GT Line
Chega com visual mais esportivo

As linhas cheias de personali-
dade foram concebidas pela 
equipe do Renault Design 

América Latina (RDAL), o úni-
co estúdio de design da marca no 
continente americano, localizado 
em São Paulo, e um dos cinco do 
mundo. Na dianteira há um spoiler 
integrado ao para-choque abaixo da 
entrada de ar e os faróis de neblina 
são envoltos por uma moldura pra-
teada, transmitindo esportividade e 
sofisticação. Outro destaque são as 
marcantes fileiras em LED-DRL 
(Day Running Light), que acompa-
nham o carro desde a atualização de 
novembro de 2014.
Visto de lado, destacam-se as saias 
laterais e as rodas de cinco raios, 
com aro de 17 polegadas de diâme-
tro e desenho exclusivo. Na traseira, 
um pequeno spoiler é incorporado à 
tampa do porta-malas, como se fos-
se uma peça única. O escapamento é 
envolvido pelo extrator de ar na cor 
preta e o para-choque recebe peque-
nas saídas de ar nas extremidades. 
Na tampa do porta-malas, à direita, 
vai a inscrição GT Line, que identi-
fica a versão.
Dentro, o sedã tem painel com de-
senho moderno e exclusivo aca-
bamento em preto brilhante com 
detalhe vermelho, reforçando a es-
portividade. Os bancos em couro, 
largos e confortáveis, têm acaba-
mento diferenciado, com pespon-
tos vermelhos, e o nome da versão 

Da Redação

Conectados para te ajudar comprar e vender!

GT Line nos apoios de cabeça. Os 
pedais são em alumínio e o volan-
te, descansa braço central e acaba-
mento das portas também recebem 
costuras vermelhas exclusivas. O 
teto solar garante maior sensação de 
amplitude ao interior do sedã.
Itens de conforto, tecnologia e se-
gurança presentes em toda gama 

O Fluence GT Line está de volta com as qualidades que o consagraram: visual esportivo, com 
equilíbrio e sem exageros, aliado a tecnologia, sofisticação e todo conforto proporcionado pelo 

câmbio CVT. O modelo tem preço sugerido de R$ 79.990

Na traseira, um pequeno spoiler é incorporado à tampa do porta-malas, 
como se fosse uma peça única

O modelo é equipado com a motorização 2.0 16V Hi-Flex, com duplo co-
mando de válvulas no cabeçote

Dentro, o sedã tem painel com desenho moderno e exclusivo acabamento 
em preto brilhante com detalhe vermelho, reforçando a esportividade
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Fluence estão mantidos, entre eles 
a chave-cartão “hands free”, que 
permite travar e destravar as por-
tas sem a necessidade de manusear 
a chave e dar partida no motor sem 
a chave no contato, o ar-condicio-
nado digital dual zone com saída 
de ar para o banco traseiro, a di-
reção elétrica, entre outros. O sis-
tema multimídia R-Link, com tela 
de 7 polegadas, tem recurso mul-
titoque semelhante aos smartpho-
nes e comando de voz para efetu-
ar chamadas telefônicas, além de 
GPS integrado com sistema Tom-
Tom, sensor de estacionamento e 
câmera de ré. 
Ao volante, o motorista encon-
tra facilmente a posição de dirigir 
ideal com os ajustes de altura do 
banco e de altura e profundidade 
da coluna de direção. Em termos 
de ergonomia, tudo no Fluence GT 
Line foi pensado para facilitar a 
vida do motorista. O volante de três 
raios, por exemplo, oferece ótima 
empunhadura.
Mecanicamente, o modelo é equi-
pado com a motorização 2.0 16V 
Hi-Flex, com duplo comando de 
válvulas no cabeçote. Este motor 
desenvolve 143 cv (etanol) / 140 
cv (gasolina) a 6.000 rpm e torque 
máximo de 19,9 kgfm (etanol) / 

20,3 kgfm (gasolina) a 3.750 rpm, 
um dos maiores do segmento. Já o 
câmbio CVT X-Tronic trabalha com 
suavidade e sem trancos, além de 
contribuir para a economia de com-
bustível.  O Fluence GT Line acele-
ra de 0 a 100 Km/h em 9,9 s (etanol) 
/ 10,1 s (gasolina) e sua velocidade 
máxima é de 195  km/h.
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Fiat Idea  2016 chega com novidades 
que aumentam sua competitividade

Da Redação

Adventure 1.8 16V E.TorQ Dualogic

Attractive 1.4

Bem completo, com ótima 
posição de dirigir, excelente 
acabamento, amplo espaço 

interno e um grande porta-malas 
de 380 litros, o Fiat Idea chega ao 
mercado com sua linha 2016 tra-
zendo novidades que reforçam to-
dos os atributos do modelo e ainda 
oferecendo a melhor relação cus-
to-benefício do mercado com suas 
três versões — Attractive 1.4 Flex, 
Essence 1.6 16V Flex, Adventu-
re 1.8 16V Flex —, que garantem 

vantagens para o bolso do consu-
midor.
Com mais atratividade, o Fiat Idea 
2016 ganha em sua lista de equipa-
mentos retrovisores externos elétri-
cos com nova função Tilt down — 
com ela o espelho do lado direito 
inclina quando acionada a ré (nas 
versões Adventure e Essence este 
conteúdo é de série).
As versões Attractive e Essence da 
linha 2016 trazem novo volante, 
com design mais moderno e melhor 

empunhadura, oferecendo uma me-
lhor dirigibilidade.
Externamente, a versão Adventu-
re 2016 chega com novas rodas de 
liga leve aro 16” de série. A ver-
são Attractive 2016 também passa 
a contar com novas rodas de liga 

leve aro 15” na sua lista de conteú-
dos opcionais. Todas as versões do 
modelo recebem o kit parafuso an-
ti-furto na lista de opcionais.
Versatilidade, praticidade com um 
grande número de porta objetos, 
banco traseiro bipartido, conecti-
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vidade, três opções de motores e o 
Adventure Locker —bloqueio de 
diferencial que reforça o espírito 
aventureiro, inédito no segmento 

—, são características importantes 
do Fiat Idea, que acaba de chegar à 
rede de concessionárias Fiat ainda 
mais completo e competitivo.

Adventure 1.8 16V E.TorQ

Essence 1.6 16V E.TorQ Dualogic

Essence 1.6 16V E.TorQ

Confira abaixo os preços de todas 
as versões da linha 2016  Fiat Idea
• Idea Attractive 1.4 Flex
  R$ 51.270.

• Idea Essence 1.6 16V Flex
  R$ 53.710.
• Idea Adventure 1.8 16V Flex
  R$ 62.530.

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet

Zero km

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet

Zero km

Garantia 
de Fábrica

Parcelas fixas
sem

Juros

Sem taxa
de adesão

31 3378-1331
www.comsortemg.com.br CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET

Autorizado:

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3031-5729
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Novo Jaguar XE chega com quatro
diferentes versões

A Jaguar, marca britânica de 
veículos de luxo, acaba de 
apresentar ao mercado bra-

sileiro o novo XE, sedã esportivo 
que chega com a proposta de ser o 
mais dinâmico dentro do segmento 
de sedãs médios Premium. O mode-
lo estará disponível em todas as 33 
concessionárias da marca no Brasil.
 
Confira cada uma das versões 

do XE em detalhes
 
2.0 Si4 Pure – R$ 169.900
Versão de entrada da linha XE, a 
versão Pure conta com bancos em 
couro Luxtec, volante multifun-
cional em couro granulado, aca-
bamento em Black Piano e deta-
lhes contrastantes espalhados pelo 
painel de instrumentos. Além dis-
so, o design “Riva Hoop” do pai-
nel trazido do XJ torna o interior 
ainda mais envolvente. Entre suas 
principais tecnologias, estão o sis-
tema Stop/Start, transmissão auto-
mática de 8 velocidades, sistema 
de monitoramento de pressão nos 
pneus, faróis Xenon com luzes de 
circulação diurna em LED, All-
-Surface Progress Control, Jaguar 
Drive, sistema de navegação, sis-
tema de som Jaguar com 6 alto-fa-
lantes e sensor de estacionamento 
traseiro.

Da Redação

Sedã esportivo da Jaguar chega ao Brasil nas versões Pure, Pure Tech, R-Sport e S, com preços 
a partir de R$ 169.900,00 . Duas opções de motores: 2.0 Si4 Turbo com 240 cv de potência e 3.0 

V6 Supercharged de 340 cv

2.0 Si4 Pure Tech – R$ 177.000
A versão Pure Tech busca ali-
nhar o excelente custo-benefício 
da versão Pure com a inclusão de 
equipamentos que oferecem mais 
conforto e estilo. Itens como teto 
solar elétrico, câmera traseira de 
estacionamento e limpadores de 

com suspensão recalibrada para 
proporcionar ao condutor ainda 
mais dinamismo.
 O modelo ainda conta com faróis 
de Xenon adaptativos, assistente 
de farol alto, memória para os as-
sentos do motorista e do passagei-
ro, sistema de som Meridian com 
11 alto-falantes, coluna de direção 
ajustável eletricamente e rodas 
aro 18” na cor preta, com opção 
da cor prata. As versões Pure, 
Pure Tech e R-Sport são equipa-
das com motor 2.0 Si4 Turbo de 
240 cv de potência e 340 Nm de 
torque, capaz de levar o XE aos 
250 km/h de velocidade final.
 Aliado ao sistema de transmissão 
ZF de oito velocidades, o modelo 
traz respostas rápidas aos coman-
dos do motorista, muita agilidade 
em situações de ultrapassagem e 
extremo conforto em velocidade 
de cruzeiro.
 
XE S – R$ 299.000
Esta é a versão mais esportiva 
do Jaguar XE. Debaixo do capô, 
a versão S traz um motor 3.0 
V6 Supercharged com 340 cv de 
potência e 450 Nm de torque, o 
mesmo propulsor que equipa o 
superesportivo F-TYPE. O XE S 
é o único veículo em seu segmen-
to capaz de sair da imobilidade 
e atingir os 100 km/h em apenas 
5,1 segundos. Assim como as de-
mais versões, o modelo é equi-
pado com sistema de câmbio ZF 
de oito velocidades, com opção 
para trocas sequenciais por meio 

para-brisa automáticos com sen-
sor de chuva foram adicionados.
 
2.0 Si4 R-Sport – R$ 199.900
A versão R-Sport é voltada àque-
les que não abrem mão da espor-
tividade. Ela chega com body kit 
exclusivo que ressalta o visual 
agressivo do XE, com saias late-
rais, para-choques dianteiro e tra-
seiro diferenciados e um elegante 
e discreto aerofólio traseiro.
Além dos recursos encontrados no 
Pure Tech, a versão traz bancos 
esportivos revestidos em couro 
Taurus com opções bicolores.
 Além disso, o emblema “R-S-
port” está gravado em diversos lu-
gares do carro, como no exclusivo 
volante e nas soleiras das portas. 
Mas a esportividade está também 
destacada em sua performance, 

O visual agressivo do XE, com saias laterais, para-choques dianteiro e traseiro diferenciados e um elegante e 
discreto aerofólio traseiro
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Encontro com imprensa automotiva mineira
Da Redação

Foi na última quin-
ta-feira na Banzai 
Honda, unidade da 

Pampulha que a Honda 
reuniu a imprensa mineira 
para falar de seus produ-
tos e em especial o CR-V, 
estiveram presentes Seus 
representantes, Marcel 
Delabarba (Ger. Com. e 
Produto) , Sérgio Bessa 

(Diretor  Relações Institu-
cionais) e o Fábio Bonatto 
(Analista de Relações Pú-
blicas. Estiveram presen-
tes também o diretor da 
Banzai o Sr. Camilo Lu-
cian, Gabriel Lucian (Su-
pervisor de Pós Vendas) e 
Isabela Santos (Coordena-
dora de Marketing).
O Honda CR-V chegou ao 

O interior oferece alto nível de conforto seu inteiro todo revestido com 
materiais nobres de acabamento impecável

Brasil em sua linha 2015, a partir 
de julho, com novo visual e ain-
da mais sofisticado. Importado 
do México, o SUV (sport utility 
vehicle) está disponível na versão 
EXL com tração 4x4, câmbio au-
tomático e o conceituado motor 
2.0 16V SOHC i-VTEC FlexOne. 

Como destaque, o utilitário es-
portivo traz alterações significa-
tivas no exterior, que deixaram o 
design mais moderno e robusto, e 
no interior, com acabamento mais 
refinado, alta tecnologia e novos 
equipamentos. Seu Preço  entre 
R$ 134.900 à  R$ 136.100.

de paddle shifts na parte de trás 
do volante. Aliado ao motor V6, a 
versão conta com sistema Adapti-
ve Dynamics com amortecedores 
ativos e configuráveis, que o tor-
na ainda mais dinâmico e conec-
tado à pista.
Os bancos esportivos trazem re-
vestimento combinado em couro 
Taurus e Alcântara, com opção 
inteiramente em couro. Seu inte-
rior traz acabamentos em fibra de 
carbono e Black Piano para um ar 
de total esportividade, contando 
ainda com soleiras das portas com 
a inscrição “S” e os pedais em alu-
mínio com o forro do teto na cor 
preta, elevando a esportividade do 
modelo. Por fora, o para-choque 

dianteiro exclusivo tem entradas 
de ar maiores para um melhor 
desempenho do motor V6 Super-
charged. Essa versão tem aerofó-
lio traseiro, detalhes em preto bri-
lhante na traseira, pinças de freio 
na cor vermelha cobertas pelas ro-
das em liga leve de 19 polegadas.

A versão traz o inédito Head-Up 
display com tecnologia a laser que 
proporciona maior definição na 
imagem projetada no para-brisa 
dianteiro. Além disso, vem equi-
pada com Keyless Entry, sensor 
de estacionamento 360º, monitor 
de ponto cego com sensor de apro-
ximação de veículos e detecção de 
tráfego em marcha a ré.
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Kawasaki Ninja H2: um avião sobre rodas
Aceleramos na pista a hiperesportiva japonesa com supercharger que tem 210 cavalos de potên-

cia e deixa o mundo mais lento

Texto: Arthur Caldeira - Fotos: Mario Villaescusa

Detalhe do painel, que tem conta-gi-
ros analógico e velocímetro digital

Freios monobloco Brembo de fixa-
ção radial e discos de 330 mm de 
diâmetro são top de linha

Detalhe da roda traseira, que fica 
exposta em função do monobraço

Ninja H2 utiliza monobraço traseiro e quadro em treliça.
Pneu traseiro é de 200 mm

bastante semelhante a outras espor-
tivas. Ao menos em marcha lenta, o 
propulsor de quatro cilindros em linha 
de 998 cm² refrigerado a líquido e com 
duplo comando no cabeçote (DOHC) 
não difere muito da ZX-10R.

Na pista

Embora o garfo dianteiro tenha pra-
ticamente a mesma geometria da 
ZX-10R (ângulo de cáster de 24,7° 
e trail de 103 mm), a posição de pi-
lotagem é um pouco mais relaxada. 
O banco é alto (82,5 cm do solo) e a 
H2 é pesada. Com cuidado, manobro 
para entrar na pista. 
Já nas primeiras curvas, a pilotagem 
mostrou-se mais neutra do que ima-
ginava. A Ninja H2 é obediente para 
deitar nas curvas, mas em função do 
seu porte exige uma atuação maior 
do piloto para mudar de direção. Na 
primeira reta, tenho de confessar: 
não tive coragem para abrir todo o 

Ao apresentar a Ninja H2 no 
Salão de Milão 2014, o dire-
tor geral da Kawasaki Motors 

na Europa, Yasushi Kawakami, van-
gloriou-se: “não fizemos essa moto 
por nenhum motivo especial. Na ver-
dade, não precisávamos fazer a H2. 
Fizemos porque éramos capazes dis-
so”. A declaração, além da soberba, 
mostra que a Ninja H2 superalimen-
tada é única, no sentido mais literal da 
palavra. Não se compara a nenhuma 
outra motocicleta e nem se encaixa 
em nenhuma categoria. Embora a fá-
brica japonesa descreva-a como uma 
hiperesportiva para uso na estrada, 
garanto-lhe que você nunca acelerou 
nada tão impressionantemente rápido 
como essa H2.
Mas a sua exclusividade não vem 
apenas do motor de quatro cilindros 
em linha de 998 cm³ alimentado por 
um supercharger, desenvolvido pela 
divisão aeronáutica da Kawasaki, e 
capaz de gerar 210 cavalos de potên-
cia máxima. Tudo, do motor superali-
mentado à pintura da carenagem com 
uma camada de prata passando pela 
construção do quadro, tudo foi desen-
volvido minuciosamente por diversas 
áreas da Kawasaki Heavy Industries 
para mostrar que essa Ninja H2 é uma 
obra prima do conglomerado japonês. 
Exclusiva até mesmo na quantida-
de e no preço. A Kawasaki importou 
apenas 28 unidades da Ninja H2 para 
o Brasil. Cotada a R$ 120.000, sem 
frete e seguro, vale ressaltar, já foram 
vendidas 24 unidades. 

Brilhante e grandona

Quando vista pessoalmente, a Ninja 
H2 impressiona. A começar pelo seu 
porte avantajado: 2,085 metros de 
comprimento, quase 1,5 metros de 
distância entre-eixos, envolto em uma 
pintura de fundo preto com uma ca-
mada de prata, responsável por esse 
efeito reluzente nas fotos. 
Ao dar partida no motor, o ronco é 

acelerador. Mas já pude notar que, a 
partir de 7.000 rpm, algo de diferente 
acontecia. 
O painel, aliás, é uma atração à parte. 
Os números do conta-giros de leitu-
ra analógica acendem conforme os 
giros crescem e na pequena tela de 
LCD, um indicador “boost” mostra o 
quanto da pressão do supercharger é 
aplicado ao motor. 
O compressor de arquitetura centrí-
fuga, ligado ao virabrequim, sopra 
mais ar para o motor. Embora o sis-
tema também funcione com o princí-
pio da sobrealimentação, a H2 não é 
uma moto turbo, pois não utiliza o ar 
quente obtido na explosão dentro do 
cilindro para girar como uma turbina. 
Após algumas voltas e mais confiante 
com a boa ciclística da Ninja H2, ar-
risquei “torcer” o cabo na longa reta 
da pista de testes. Uau! O tal indicador 
boost mostra três pequenos ícones e a 
aceleração atinge um nível fora do co-
mum. A minha visão periférica ficou 
turva, riscada, como naqueles filmes 
de ficção científica e a única coisa em 
foco era o cone azul, que marcava o 
ponto de frenagem ao final da reta. 
Com o controle de tração no nível 
“1”, o controle de wheeling até permi-
te que a roda dianteira saia um pouco 
do chão, e o quickshift, ajudava a su-
bir as marchas sem acionar a embre-
agem: o velocímetro digital marcava 
240 km/h quando parei de olhar e me 
concentrei na frenagem. Nessa toca-
da, o amortecedor eletrônico de dire-
ção, desenvolvido em parceria com 
a Öhlins , ajudou a manter a 
H2 estável. 
Os freios, dotados de pinças mono-
bloco Brembo M50 de fixação radial 
e dois grandes discos de 330 mm de 
diâmetro, são o que há de mais mo-

derno no mundo. Também pudera: é 
preciso força para frear essa potente 
Ninja H2 e seus quase 240 kg. Ape-
sar das especificações top de linha, 
nem mesmo os freios pareciam su-
ficientes. Abrindo o acelerador com 
vontade, a próxima curva chegava 
mais rápido do que estava acostuma-
do. Nas primeiras vezes, até perdi a 
tomada de curva.
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Husqvarna Motorcycles já em
operação em BH

Modelos TE 300 e FE 350 já podem ser
adquiridas na Husqvarna BH

Da Redação

Chega a Minas Gerais, a cen-
tenária fabricante sueca 
Husqvarna Motorcycles. 

A fábrica, que hoje pertence ao 
grupo Pierer Industries AG, de 
Stepahn Pierer CEO da KTM, é 
representada oficialmente em Mi-
nas pela Husqvarna BH, do em-
presário Camilo Lucian (Grupo 
Bonsucesso), que também dirige 
as concessionárias, Triumph BH e 
Honda Banzai.
A marca sueca, referência em todo 
o mundo quando o assunto é es-
porte a motor, já disponibiliza os 
modelos TE 300 e FE 350, para 
pronta-entrega na Husqvarna BH. 
Segundo o empresário Camilo Lu-
cian, o consumidor mineiro terá 
a sua disposição uma marca pre-
mium de motocicletas para a prá-
tica “off-road” com mais de 100 
anos de tradição na fabricação de 
motocicletas esportivas. A empre-
sa, agora dirigida pela KTM, apre-
senta modelos de cross e enduro 
que utilizam em sua composição 
peças dos melhores fabricantes do 
mundo no segmento.

História

A Husqvarna foi fundada em 1689 
na Suécia, produzindo uma gama 
extensa de produtos, como armas 
de caça, aparelhos de cozinha e 
máquinas de costura. Em 1903 ini-
ciou a fabricação de motocicletas 
tornando-se referência em todo o 
mundo pela qualidade de seus pro-
dutos.
Com os anos, a marca se tornou es-
pecialista em modelos para fora de 
estrada, acumulando vários títulos 
no motocross e enduro. Nos anos 

1970 conquistou o mercado ame-
ricano com os modelos para cross. 
A combinação de alta potência, 
peso reduzido e elevada confiabi-
lidade foi uma mistura irresistível 
para muitos pilotos conquistarem 
resultados expressivos em vários 
campeonatos pelo mundo. A mar-
ca Husqvarna conquistou assim 
uma posição de vanguarda, protó-
tipo da moderna moto para compe-
tições fora de estrada.
No ano de 1986, a produção da 
marca foi transferida para a empre-
sa italiana Cagiva, que a repassou 
em 2009 para a alemã BMW, até 
chegar as mãos da austríaca KTM, 
também uma especialista em fora 
de estrada. As motos, fabricadas 
na planta da KTM na cidade de 
Mattighofen, na Áustria, chegam 
com belíssimo acabamento e equi-
pamentos de última geração.

Modelos com pronta entrega na 
Husqvarna BH

Husqvarna Enduro - TE 300
O modelo tem motor de 300 cc 
que gera mais de 54 hp, com um 
peso total de apenas 104,6 kg sem 
combustível. A TE 300 combina 
desempenho extremo e confiabi-
lidade sólida, com os custos de 
manutenção tipicamente baixos. 
O desempenho surpreendente é 
graças a geometria modificada e 
chassi leve. A potência é contro-
lada através da nova embreagem 
hidráulica Brembo de 6 velocida-
des. O modelo ainda reúne equi-
pamentos e componentes pre-
mium, como a partida elétrica, 
pinças de freio da Brembo e tan-
que de combustível com a maior 

capacidade no segmento de endu-
ro de competição.

Husqvarna Enduro - FE 350
A FE 350 tem a arquitetura do 
motor parecida com a do modelo 
250, mas com 25% a mais de po-
tência. O que gera uma combina-
ção de força de uma 450cc, com 
o peso e tamanho de uma 250cc, 
significando desempenho supe-

rior com menos esforço. A preci-
são do câmbio de 6 velocidades é 
acoplada a uma nova embreagem 
hidráulica Brembo para trocas su-
aves, enquanto as pinças de freios 
Brembo garantem alto desempe-
nho na frenagem.
Husqvarna BH – Telefones: (31) 
4062-1735 – 9766-6863 - 9796-3963 
Av: Barão Homem de Melo, 4.508 - 
http://www.husqvarnabh.com.br/

O diretor Camilo Lucian e seu gerente comercial Nabil Zanhar
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AUDI

DODGE

FIAT

BMW CHEVROLET

CITROËNCHRYSLER
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QUEM VENDE MAIS PODE MAISFaça revisões em seu veículo regularmente.
Av. Gen. David Sarno� , 1962 3507-7300
CONTAGEM

grandeminas.com.br
Ofertas válidas até 23/08/2015 ou enquanto durar o estoque. Plano de fi nanciamento FDU sem entrada para toda a linha, prazo sujeito a análise do correspondente bancário conforme o ano do veículo. Plano de fi nanciamento direto ao usuário (FDU) sujeito a prévia aprovação de crédito. Taxa de abertura de crédito no valor de R$ 560,00 e taxa de juros 1,95% a.m e CET de 
26,08% a.a. Plano de fi nanciamento FDU em até 60x parcelas mensais para veículos fabricados no ano de 2012 até 2015. Plano de fi nanciamento direto ao usuário (FDU) sujeito a prévia aprovação de crédito. Taxa de abertura de crédito no valor de R$ 560,00 e taxa de juros 1,95% a.m e CET de 26,08% a.a. Plano de fi nanciamento FDU com parcelas mensais de R$ 499,00, R$ 
599,00 ou R$ 699,00, sujeito a entrada mínima de 60% e prazo mínimo de 60 parcelas mensais para veículos fabricados no ano de 2012 até 2015. Plano de fi nanciamento direto ao usuário (FDU) sujeito a prévia aprovação de crédito. Taxa de abertura de crédito no valor de R$ 560,00 e taxa de juros 1,95% a.m e CET de 26,08% a.a. Reservamo-nos o direito de possíveis erros 
gráfi cos. Condições da garantia de 01 ano ref. a Seguro Proteção Mecânica mediante pagamento de taxa de adesão e atender as normas do manual SPMC (SIGA), válido para veículos com ano fabricação a partir de 2011 e com no máximo 100.000 km rodados. Fotos meramente ilustrativas.

Lotes especiais

Mais de 120 unidades em ofertas

Dias 22 e 23 de agosto na Grande Minas Contagem

com parcelas de

T0D0 0 ESTOQUE DAS 3 LOJAS em 1 só lugar.

ZERO
ENTRADA

499, 599,
699,

60
PARA 
PAGAR

X60
PARA PARA 
PAGAR

X

Garantia de 1 ano
Crédito fácil aprovado na hora

Condição diferenciada
para a sua carta de crédito

À VISTA
32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,

À VISTA
32.900,

À VISTA
32.900,

À VISTA
32.900,

À VISTA
32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,32.900,
ONIX 1.0 LS 14/15
 VE / TE / DH/AIR BAG

PUK-1779À VISTA
18.990,18.990,18.990,

À VISTA
18.990,

À VISTA
18.990,

À VISTA
18.990,

À VISTA
18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,18.990,
GOL G4 1.0 12/13
BÁSICO

HOB-1885 À VISTA
25.990,25.990,25.990,

À VISTA
25.990,

À VISTA
25.990,

À VISTA
25.990,

À VISTA
25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,25.990,
ASTRA SEDAN 09/09
COMPLETO

HKR-2964À VISTA
34.990,34.990,34.990,

À VISTA
34.990,

À VISTA
34.990,

À VISTA
34.990,

À VISTA
34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,34.990,
S-10 ADVANTAGE CS 2.4 
11/11 COMPLETO

EVQ-3734À VISTA
49.990,49.990,49.990,

À VISTA
49.990,

À VISTA
49.990,

À VISTA
49.990,

À VISTA
49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,49.990,
ECOSPORT 1.6 SE 12/13
COMPLETA

HNB-3657 À VISTA
15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,15.990,
UNO MILLE ECONOMY
 10/11 TE

HNK-9708

UNO MILLE ECONOMY



16 21 a 27 de agosto de 2015 Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

FORD



1721 a 27 de agosto de 2015Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

HONDA
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NISSAN

MITSUBISHI

MERCEDES-BENZLAND ROVER

JAC

HYUNDAI

KIA



Depois De uma semana inteira De trabalho, 
toDo munDo merece um sábaDo assim.

Todos os sábados de agosto , a Mit Car 

vai abrir as portas, até as 16h, com 

condições especiais. 

Passe em uma de nossas lojas e 

aproveite.

Mit Car Catalão: Av. Presidente Carlos Luz, 561, Caiçara . 31  3419  8300

Mit Car lourdes: Rua Curitiba, 1.665, Lourdes . 31  3290  8300

www.mitcarminas.com.br /mitcarminas
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VOLKSWAGEN

TOYOTASUZUKI

RENAULT

PEUGEOT

SMART
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YAMAHA

KTMBMW TRIUMPH



www.osakaveiculos.com.br

www.lexus.com.br



Toda a linha ToyoTa com 
as maiores facilidades 

do mercado. 

megafeirão
0%

TaXa
à visTa por r$ 

eTios haTch X-ac

enTrada de r$ 24.474,00 (60%)
40.790,00 36X

r$ 499

e saldo em

0%
TaXa

à visTa por r$ 

eTios sedan X-ac

enTrada de r$ 27.114,00 (60%)
45.190,00 36X

r$ 550

e saldo em

36X

enTrada de r$ 82.863,00 (60%)
e saldo em 

r$ 1.613

ipva 2015 gráTis

0%
TaXa

hilUX cd sr aT
diesel, 4x4

138.104,00
à visTa por r$ 

sW4 flex, 5 lugares

r$ 129.990,00
enTrada de r$ 77.994,00 (60%)

36X
e saldo em 

r$ 1.520
0%

TaXa

ipva 2015 gráTis

ipva 2015 gráTis

HILUX ARO 16’’: APROVEITE A 
OFERTA PARA TROCA DE PNEU!

pneU 265/70
r16 Bridgestone

de r$ 770,77 por

r$ 590,00

em aTÉ 6X no carTão

Etios Hatchback X com AR, 1.3, FLEX, 16V, 5P, MEC., ano/modelo 2015/2016, à vista R$ 40.790,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 24.474,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 499,69. Taxa de juros 
prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 521,34. Valor Total a ser financiado de R$ 17.988,88 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de 
Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 6,19% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 42.462,88. IPVA 2015 GRÁTIS. Estoque: 3 unidades. Etios Sedan X com AR, 1.3, FLEX, 16V, 
5P, MEC., ano/modelo 2015/2016, à vista R$ 45.190,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 27.114,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 550,03. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao 
ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 573,88. Valor Total a ser financiado de R$ 19.801,42 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor 
de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 5,78% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 46.915,42. IPVA 2015 GRÁTIS. Estoque: 3 unidades. Na categoria de veículos compactos e médios, o Etios nas versões hatch 1.3 (16V DOHC 
T-Flex) e 1.5 (16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com o menor consumo de combustível da categoria em 2015. O Etios hatch 1.3 apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,3 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,1 km/l; 
gasolina/estrada: 13,3 km/l. O Etios hatch 1.5 apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada: 13,8 km/l. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com ciclos de condução e combustível-
padrão podendo não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. O Etios sedan 1.5 (16V DOHC T-Flex) possui nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com o menor 
consumo de combustível da categoria em 2015. O veículo Etios sedan 1.5 apresentou o seguinte consumo – etanol/urbano: 8,5 km/l; gasolina/urbano: 12,2 km/l; etanol/estrada: 9,5 km/l; gasolina/estrada: 13,8 km/l. Valores de referência medidos em laboratório, conforme NBR 7024, com ciclos 
de condução e combustível-padrão podendo não corresponder ao consumo verificado com o uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte sempre o manual do proprietário e os sites: www.inmetro.gov.br e 
www.conpet.gov.br. Hilux CD SR, AT, Diesel, 4x4, cabine dupla, 2015/2015, à vista R$ 138.104,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 82.863,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 1.613,21. Taxa de juros 
prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1.683,14. Valor Total a ser financiado de R$ 58.075,68 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de 
Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 3,32% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 140.938,56. IPVA 2015 GRÁTIS. Estoque: 3 unidades. Hilux SW4, FLEX, 5L, ano/modelo 
2015/2015, à vista R$ 129.990,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 77.994,00 (60%) e 36 prestações fixas de R$ 1.520,38. Taxa de juros prefixada de 0% ao mês, equivalente a 0% ao ano + IOF (Imposto 
sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 1.586,30. Valor Total a ser financiado de R$ 54.733,84 (IOF + Registro de contrato base Estado MG no valor de R$ 101,54 e Cesta de Serviços no valor de R$ 500,00 e Tarifa de Confecção de Cadastro para Início de Relacionamento no valor de R$ 550,00 
inclusos no Total Financiado). Primeira parcela com vencimento para 30 dias. Custo Efetivo Total (CET) de 3,41% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 132.727,68. IPVA 2015 GRÁTIS. Estoque: 2 unidades. Crédito sujeito a análise e aprovação. Os CETs apresentados são aplicáveis aos exemplos acima com 
prestações fixas sem intermediárias. A alteração de qualquer das condições do financiamento acarretará novo cálculo do CET. ERC Banco Toyota (Equipe de Relacionamento com o Cliente) 0800 016 4155 ou envie um e-mail para erc@bancotoyota.com.br. Ouvidoria Banco Toyota (somente após 
atendimento pelo ERC): 0800 772 5877. A Toyota oferece 3 anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, 3 anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou www.toyota.com.br 
para mais informações. As ofertas deste anúncio não abrangem os veículos adquiridos em Vendas Diretas com isenção de impostos. Essa promoção/benefícios não é cumulativa com outras promoções vigentes. Ofertas válidas apenas para o Estado de Minas Gerais no período de 1º a 31/8/2015

PEDESTRE, DÊ O SINAL PARA SUA VIDA.

pampulha 3888 0000
Rua Prof. Magalhães Penido, 1.011

Bh 2129 3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários

Horário de funcionamento: 22/8 – das 8h às 18h • 23/8 – das 9h às 14h


