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Em Belo Horizonte, a montadora
conta com uma concessionária-modelo para atender os adeptos
de sua qualidade

Conheça a moto customizada
pela italiana Deus ex Machina
que teve como base a XV950,
custom da marca japonesa

Série especial de 300 unidades
foi desenvolvida em parceria
com a marca que é referência
mundial em tecnologia e estilo
de vida
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EXPEDIENTE

Notas
Ford já produz o novo Shelby V8 com o motor aspirado
A Ford iniciou a produção do Shelby GT350R, nova geração do modelo que deu início à fama do Mustang nas pistas de todo o mundo.
Equipado com um bloco V8 5.2
de 543 cv, o motor naturalmente
aspirado de série mais potente já
produzido pela marca, o esportivo
tem como missão dar continuidade
a uma mítica que está comemorando 50 anos. O carro será produzido em edição limitada: apenas
100 unidades do Ford GT350R e
do Shelby GT350 serão vendidas
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como ano-modelo 2015. A letra R
dessa versão significa que o carro
já vem preparado para as pistas,
com desempenho capaz de satisfa-

TBS-Travel adquire 10 novos
ônibus Marcopolo

zer os pilotos de final de semana, uma
prática difundida nos Estados Unidos.
Além do pacote aerodinâmico especial, que inclui difusores, as primeiras rodas de fibra de carbono em um
veículo de série e aerofólio do mesmo material, o Shelby GT350R traz
suspensão adaptativa, molas, barra de
torção, buchas e juntas com calibração específica para as pistas. O novo
V8 5.2 não possui turbo ou sobrealimentação e gera 103 cv por litro. É
também o motor de giro mais alto da
história Ford.

Audi Center BH oferece Safe Plan
durante o mês de agosto
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A Marcopolo vai entregar 10 ônibus Viaggio 900 para
a operadora TBS-Travel Bus Service, de Recife, Pernambuco. Os veículos serão utilizados no serviço de
fretamento para o transporte dos funcionários da unidade fabril da Fiat Chrysler, em Goiana, no estado
pernambucano. Ideal para o transporte em viagens de
médias distâncias por apresentar baixo custo operacional, extrema robustez e design arrojado, o Viaggio 900
possui 45 poltronas Executivas (1.060 mm). O modelo
tem espaçamento maior entre as poltronas para proporcionar mais conforto e ergonomia aos passageiros nos
deslocamentos entre as suas residências e os locais de
trabalho. O Viaggio 900 apresenta, ainda, cabine especialmente projetada para ampliar o conforto, a segurança e a dirigibilidade para o condutor. Equipado com
chassi Iveco S170, tem 12,5 metros de comprimento e
configuração específica para a aplicação de fretamento.
Conta, também, com janelas com vidros móveis, sistema de ar-condicionado de alto desempenho, amplos
compartimentos para bagagem, iluminação interna com
LED´s e isolamento especial termoacústico.

Distribuição:
GRÁTIS nos semáforos e
postos de gasolina.

Pela primeira vez nas concessionárias brasileiras, o Audi
Safe Plan oferece descontos especiais e condições únicas no ano. A campanha consiste em ações promocionais para vários modelos da montadora. Os benefícios
são: taxa zero, financiamento em até 36 meses e as duas
primeiras revisões gratuitas. “A promoção deste mês é
uma das maiores já realizadas no Brasil. A previsão da
Audi Brasil é de vender cerca de dois mil carros só neste
período. Aqui na Audi Center BH esperamos vender cerca de 40% a mais que no mês passado”, declara Miguel
Albino, superintendente da Audi Center BH. Adicionalmente a esta ação existem vários modelos da Audi com
condição de faturamento de fábrica, com preço abaixo
da tabela, também com taxa zero e primeira e segunda
revisões gratuitas. “Um exemplo é o A4, que na tabela
custa R$ 138,190 e com a condição especial está custando R$111,990,00, com entrada e mais 24 vezes sem
juros”, conta Miguel.
A campanha é válida para todo o mês de agosto.

Honda abre inscrições para vagas de estágio e trainee
Estudantes ou jovens profissionais que almejam uma
carreira de sucesso em uma grande multinacional já
podem dar o primeiro passo. Desde 25 de agosto, estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Talentos Honda 2016, que oferece 15 vagas de estágio
e 10 de trainee para as unidades da empresa em São
Paulo (SP), Sumaré (SP) e Recife (PE). As vagas são
para atuar nas áreas comerciais, administrativas, técnicas e financeiras. Para isso, a Honda busca candidatos
recém-formados e estudantes do penúltimo ou último
ano dos cursos de Administração, Ciências Contábeis,
Econômicas, Sociais e da Computação, Comunicação

Social, Marketing, Relações Internacionais e Engenharias, todos com domínio da língua inglesa. As inscrições para o processo seletivo contam com o suporte
da Cia de Talentos e podem ser feitas pelo site www.
honda.com.br/jovenstalentos.
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do comprador e do vendedor. As
peças de publicidade veículadas
pelos nossos anunciantes são
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mesmos. Toda a veracidade
dos artigos assinados são de
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O Jornal WebSeminovos, pede total
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de preferência com pagamento via
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te ajudar fazer uma ótima compra e
ótima venda!

Siga-nos!
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New iX35 Flex chega com novo
visual e configurações
Com design agressivo e inovador, New iX35 Flex passa a ser oferecida em três versões de acabamento e uma edição limitada de lançamento, “Launching Edition”, com 300 unidades na cor
laranja. Seus preços sugeridos de R$ 99.990 à R$ 122.990
Por Carlos Eduardo Silva

A

CAOA apresentou a imprensa especializada em
São Paulo nesta semana o
New iX35 que chega com visual
renovado, novas configurações
de equipamentos e mantendo o
excelente pacote de itens de série,
além de muito conforto e requinte, a Hyundai CAOA apresenta a
nova linha do Utilitário Esportivo
New iX35 Flex.
Precursor da linguagem de design
“Escultura Fluida” da Hyundai, o
New iX35 Flex segue como ícone de elegância e visual arrojado. Seu desenho é formado por
linhas suaves, mas expressivas,
sempre inspiradas no movimento. Sucesso de vendas no Brasil
desde seu lançamento, o modelo ganhou motor flex em 2013,

quando passou a ser produzido no
Brasil, agora ganha sua primeira
reestilização exclusiva para nosso
mercado, que o deixou ainda mais
moderno e ousado.
Produzido na planta da CAOA
Montadora, em Anápolis (GO), o
Hyundai New iX35 Flex traz um
design externo com ainda mais
requinte e sofisticação. Seu visual
dianteiro foi totalmente renovado
e marcado principalmente pela
proeminente grade com três filetes foscos cobrindo parcialmente
uma colmeia interna, ambas contornadas pela moldura em formato hexagonal.
Completando o pacote de mudanças na dianteira do modelo, o farol de milha foi redesenhado e ganhou molduras em sintonia com

A suspensão traseira é por eixo de torção, compacta e leve

a grade frontal. Um spoiler dianteiro foi agregado aumentando a
proteção inferior, proporcionando
maior eficiência aerodinâmica e
completando o visual esportivo
do New iX35 Flex. Para realçar o
visual contemporâneo e agressivo, seu o conjunto óptico superior
ganhou projetor e assinatura com
fita em LED.
Flex, versátil, forte e elegante
As laterais apresentam uma linha de cintura delineada por frisos
cromados, ampliando sua elegância

Além de seu novo design arrojado e esportivo, foram mantidos
atributos como conforto, requin-

te, desempenho, baixo consumo
e reduzido nível de emissão de
poluentes. Pioneiro entre os veículos da Hyundai a disponibilizar
motores bicombustíveis, no Brasil, o New iX35 Flex é equipado
com um eficaz motor 2.0 Flex de
16 válvulas que gera até 167 cv,
totalmente adaptado às condições brasileiras e com uma ampla
gama de itens de série e oferecendo a melhor relação custo-benefício de sua categoria. O veículo
possui ainda o câmbio automático
de seis marchas com possibilidade de trocas sequenciais.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Desenvolvida
especificamente
para o Brasil, a motorização Flex
demonstra o comprometimento
da marca com o mercado nacional
ao oferecer mais essa conveniência para o consumidor.
Com a motorização, o iX35 Flex
2.0 de 16 válvulas, abastecido
com etanol, entrega 167 cavalos a
6.200 rpm e torque de 20,6 kgfm
a 4.700 rpm. Com gasolina, chega
a 157 cavalos a 6.200 rpm e 19,2
kgfm a 4.700 rpm.
Suspensão e Direção
O modelo conta com direção com
assistência elétrica progressiva
com controle de torque. Extremamente leve e precisa, essa direção
oferece ainda mais conforto e segurança nas manobras.
Para esse tipo de veículo, a marca
optou pela suspensão traseira multilink não somente por suas características superiores de condução,
mas também devido ao seu design
compacto, que permite mais espaço para passageiros e carga.
Conforto e conveniência
Desde sua versão de entrada, o
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SUV chega equipado com uma
ampla gama de itens de série que
proporciona muito conforto e praticidade para os ocupantes: sistema
de áudio com CD/MP3/AUX/USB,
Bluetooth, bancos parcialmente em
couro, rodas aro 18”, chave tipo canivete, ar condicionado com saída
também para os bancos traseiros e
LED nos faróis dianteiros.
A versão intermediária conta, ainda, com novas rodas, também de
18”, mas com visual reestilizado
e ainda mais moderno. Entre os
itens de conveniência estão Start
Stop (botão de partida) e Smart
Entry (entrada sem uso de chave), piloto automático, rádio integrado com leitor de CD e DVD,
MP3e comandos no volante, tela
de LCD, central de entretenimento com câmera de ré e GPS integrados, entrada para iPOD/USB/
auxiliares, rack de teto e ar-condicionado também com saída de ar
para a segunda fileira.
A configuração Top de Linha conta com bancos, volante e manopla
do câmbio em couro, maçanetas
cromadas, protetor externo para
a base das portas contra sujeiras
e detritos, controle de estabilidade (ESP) e tração (TCS), ar-con-
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Seu interior é super confortável ao centro do painel fica uma tela de sete
polegadas sensível ao toque, expoem as imagens geradas pela câmera de
ré muito prático para estacionar

A versão Top de linha tem agregado aos seus equipamentos dentre eles
os bancos em couro

dicionado Dual Zone, regulagem
elétrica do banco do motorista
com ajuste lombar, airbags laterais e de cortina, lanternas traseiras em LED e um generoso duplo
teto solar panorâmico.
O Hyundai New iX35 Flex está

coberto pela garantia por um período de 5 anos, sem limite de quilometragem. O cliente conta também com o serviço de assistência
24 horas da Hyundai CAOA, com
cobertura em todo o território nacional no primeiro ano.
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Mit Car é tradição e
excelência em Mitsubishi

A

montadora japonesa Mitsubishi, referência em off
road e em esportividade, está
também no topo quando o assunto
é credibilidade, já que, em bom português, entrega o que promete – isso
sem contar o desempenho campeão
em competições como Rally Dakar
e no Campeonato Mundial de Rally.
Em Belo Horizonte, a montadora
conta com uma concessionária-modelo para atender os adeptos de sua
qualidade: a Mit Car. Na capital mineira há 25 anos, sua fundação se
mescla com a chegada da própria
Mitsubishi ao Brasil, o que conferiu
à concessionária expertise nos serviços prestados, atendimento diferenciado e uma estrutura de primeira
linha. Essa distinta atuação pode ser
confirmada em qualquer uma das
duas unidades da Mit Car em BH
(avenida Carlos Luz, 561, Caiçara;
ou rua Curitiba, 1.665, Lourdes).
“A Mit Car é uma das primeiras
concessionárias Mitsubishi do Brasil. São 25 anos no mercado mineiro, buscando estratégias de diferenciação e elevados índices de
fidelidade junto aos clientes. Nossas
unidades estão em endereços de fácil acesso, como no elegante bairro
de Lourdes, onde inauguramos a
segunda loja recentemente, sempre
trabalhando o conceito europeu de
concessionária-boutique. Todo esse
tempo de mercado nos chancela
uma empresa sustentável e de visão
de longo prazo. Nossa preocupação
vai muito além de vender veículos
de qualidade para o público mineiro. Queremos ser reconhecidos
como instituição séria e comprometida com a excelência no relacionamento com os clientes”, afirma a diretora executiva da Mit Car, Valéria
Montandon.
Os diversos serviços oferecidos pela
concessionária vão de vendas de veículos novos e seminovos a toda a
atenção do pós-venda, incluindo

Texto: Julia Ruiz - Fotos: Maurício Vieira

pintura e funilaria, realizadas em
área própria de mais de 10.000 metros quadrados, e venda de peças.
O resultado do trabalho bem construído e desempenhado ao longo
desses anos é atestado pela própria
Mitsubishi, que certificou a Mit Car
com o selo 3 diamantes, distinção
mais importante concedida pela
montadora. Isso sem contar o índice
de aprovação e satisfação dos clientes, que é superior a 93%. “Nossa
equipe conta com profissionais muito bem treinados, integrados com
a filosofia da empresa e totalmente
comprometidos com a qualidade
dos serviços prestados”, ressalta Valéria.
Seminovos
A Mit Car também é destaque no

O critério de seleção para compra e venda de seminovos é rígido e atende o alto padrão imposto pelo nosso negócio e pela montadora

Conectados para te ajudar comprar e vender!

mercado de seminovos. A concessionária atua no segmento de modelos premium de renomadas marcas,
com foco, obviamente, nos veículos da Mitsubishi. “Nosso critério
de seleção para compra e venda de
seminovos é rígido e deve atender
a um alto padrão imposto pelo nosso negócio e pela montadora. Os
modelos Mistubishi possuem, por
exemplo, todo o histórico de vida
na nossa empresa, o que nos permite operar com muita qualidade e
segurança, concedendo garantia de
até 12 meses para os compradores.
Trabalhamos com avaliadores experientes e reconhecidos no mercado.
Além disso, oferecemos como prin-
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cipais vantagens veículos previamente vistoriados e revisados, com
toda a documentação checada, preços altamente competitivos e grandes facilidades de pagamento”, explica a diretora executiva.
Em ascensão, o mercado de seminovos é, atualmente, um dos principais
setores de operação da Mit Car. De
acordo com Valéria Montandon, ele
representa o equivalente a 50% das
vendas de veículos novos – ou seja,
a cada dois veículos zero quilômetro vendidos na concessionária, há
um seminovo na troca. “É um setor
que, neste ano, vem crescendo significativamente, surpreendendo em
relação à venda de novos”.

Da esportividade ao luxo
Compondo o variado portfólio da
Mitsubishi, que vai de sedãs de luxo a
pick-ups e SUVs Prime, Valéria desta-

ca o recém-lançado New Outlander –
versão que é comercializada em todo o
mundo - e a picape L200 Triton, eleita
por veículos especializados como a
melhor compra de 2015 da categoria.

Equipe de profissionais altamente preparados e treinados para
executar os serviços

Espaço exclusivo para acessórios com ítens para personalização
dos veículos

A oficina dispõe de equipamentos ultra modernos para entregar
um serviço perfeito

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3031-5729

com
taxa

0

%

chegou a sua
hora de sair
de fiat novo!
em

36
meses
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Entre curvas e ondas, entre o
moderno e o retrô

Conheça a Yamaha D-Side, moto customizada pela italiana Deus ex Machina que teve como
base a XV950, custom da marca japonesa

O

que uma moto, uma prancha de surfe e um sidecar
têm em comum? Muito,
na criativa mente do estúdio italiano Deus ex Machina. Assim,
resgatando a essência dos antigos
modelos da americana Harley-Davidson, da alemã BMW e da russa
Ural e mesclando com uma alma
“surfer”, nasceu a D-Side. Construída pela Deus em parceria com
a Yamaha, a D-Side teve como
base a XV950, uma custom de personalidade forte da marca japonesa e que oferece infinitas possibilidades de transformação.
A D-Side é o terceiro projeto realizado entre as duas empresas. Da
ideia à realidade o caminho foi
bastante curto, já que marca dos
três diapasões deu total liberdade
de criação para o estúdio milanês.
Moderno em sua concepção, porém
com linhas clássicas, no melhor estilo retrô, a D-Side mistura a tendência italiana de cultuar o retrô
com o pragmatismo e a busca pela
perfeição japonesa.
Depois de passar por um processo de experimentação e inovação,
que é a essência da filosofia de
Deus, a D-Side apresenta simplicidade em sua montagem, com pouquíssimas adaptações ou soldas,
porém esbanjando funcionalidade
e conforto.
Basta dar uma passada de olhos na
“poltrona” que foi idealizada para
transportar o passageiro. Seu desenho, densidade da espuma, tipo de
couro e costura. Tudo feito de forma artesanal e pensado para oferecer o máximo de conforto e prazer
no deslocamento.
Outro ponto que merece destaque
foi a roda instalada no eixo do si-

Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Divulgação

decar. De 19 polegadas e idêntica à
roda dianteira da XV950, recebeu
um pequeno paralama, além de um
monoamortecedor que ameniza as
irregularidades do piso. Isso sem
falar no suporte para transportar a
prancha que fica estrategicamente
colocado entre a moto e sidecar.
Menos peso, mais personalidade
Para começar, a ideia inicial foi
perder peso, sem perder personalidade. Ou seja, trocar peças do modelo original por itens de materiais
mais nobres, como alumínio ou
outro tipo de liga-leve, porém sem
abandonar as características estéticas e ciclísticas do modelo original.

A Yamaha D-Side é mais uma criação da customizadora
italiana Deus ex Machina

Entre as principais adequações ao
projeto, a D-Side recebeu tanque
de alumínio, escape, quadro traseiro, filtro de ar esportivo, assento
em Alcantara todos feitos a mão,
guidão de motocross e sistema de
freios com pinça de seis pistões,
desenvolvidos e montados pela
Deus. Isso sem contar os pneus
“quadrado” Firestone Luxo.
Vale ressaltar que esse kit é vendido pela Deus para os clientes que
querem transformar sua Yamaha
VX950 ou, se preferir, o motociclista pode ainda encomendar a
moto completa para a customizadora com pintura que desejar.
Agora só resta escolher uma praia
paradisíaca, uma estrada sinuosa e
partir em busca da onda perfeita.
Pode ser no Hawai, na África, na
Austrália ou mesmo na fluminense
Saquarema, berço do surfe brasileiro. Para chegar em grande estilo
com conforto e desempenho, à bordo dessa exclusiva D-Side.

O modelo personalizado pela
milanesa Deus ganhou tanque de
combustível em alumínio

Revestido em couro, o assento do
sidecar é uma peça de confecção
artesanal

A roda que equipa o sidecar é a
mesma utilizada na dianteira da
moto, de 19 polegadas

Atrás do assento do passageiro
há espaço para um galão de
combustível e outros objetos

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Motos - Notas

BMW lança versões básicas da R 1200 GS e da F 800R
A BMW Motorrad anunciou o lançamento de versões básicas da bigtrail
R 1200GS e da naked F 800R. Com
a mesma configuração mecânica, as
duas motos perderam tecnologia embarcada nos modelos de entrada e
contam apenas com sistema de freios
ABS. Com isso o preço foi reduzido
em relação às versões mais completas. A BMW R 1200GS sai agora com
um pacote chamado de “Sport”, que
traz manoplas aquecidas com protetor de mão, controle de pressão dos
pneus (RDC), freios ABS e detalhes
como protetor de escapamento cromado, dentre outros. Mas “perdeu”
o controle de tração, modos de pilotagem e as suspensões ajustadas eletronicamente do pacote Premium. A

boa notícia é que a R 1200GS com o
pacote Sport tem preço sugerido de
R$ 60.900, contra os R$ 69.900 da
versão Premium. O motor é o mesmo boxer de 2 cilindros com potência
de 126 cv e torque de 12,74 kgfm. Já
a naked F 800R com o novo pacote
“Ride” mantém seus principais atributos, como motor dois cilindros em
linha com potência de 91 cv e torque
de 8,76 kgfm, câmbio de seis marchas, rodas em alumínio 17 polegadas, freios ABS e piscas em LED. Entretanto, perde o controle de tração,
que passou a equipar o modelo neste
ano. Mas o preço é mais em conta: a
F 800R Ride sai por R$ 33.900 ao invés dos R$ 37.900 da versão top com
pacote Premium.

Custom Club Brasil estreia no
Discovery Turbo

Em sua nova produção local, batizada de Custom Club Brasil, o
Discovery Turbo acompanha o dia a dia da AZ Motorcycle, oficina
paulistana que cria e customiza motocicletas. Com estreia na segunda-feira, 31 de agosto, às 22h, a série em 13 episódios documenta
a rotina dos responsáveis pelos projetos de personalização, desde
os esboços à entrega para os clientes. Produzida ao longo de sete
meses, Custom Club Brasil acompanha a entrega de 30 motos, enquanto mostra o cotidiano frenético da oficina e a dinâmica da relação entre Helcio Zambotto e seus funcionários, os quatro filhos e a
esposa Karina, que também trabalha na AZ. A série registra ainda o
momento de expansão da oficina, quando Helcio decide abrir uma
hamburgueria e um estúdio de tatuagem no mesmo endereço.

Enduro da Independência terá
categoria para bigtrails

O Enduro da Independência, que
acontece de 4 a 7 de setembro, com
base no Alphaville Lagoa dos Ingleses - na região metropolitana de
Belo Horizonte (MG) - contará pela
segunda vez com a categoria Adventure, para motos bigtrail. “Esta
é uma oportunidade de conferir um
roteiro especial, que mescla asfalto
e terra, conhecendo lugares fantásticos, desfrutando o melhor da gastronomia mineira, tudo isso no clima do
Independência”, disse Nabil Zanzar,
diretor do Trail Clube de Minas Gerais (TCMG). O roteiro terá média

KTM define preço da Duke 200: R$ 15.990
Depois da Duke 390, apresentada recentemente no Brasil, a KTM definiu o preço
de versão de 200cc. A partir da 1ª quinzena de setembro o modelo estará disponível
nas concessionárias da marca com preço
público sugerido de R$ 15.990,00 em duas
opções de cores: branca e laranja. Equipada
com o mesmo quadro e visual do modelo
de 390cc, mas com um motor que tem a arquitetura semelhante (um cilindro), porém
com menor capacidade cúbica, a Duke 200

tem como ponto forte a excelente relação
peso/potência: produz 26cv e pesa somente
129,5 kg.
Embora o preço seja alto – como comparação a Honda CB 300R com C-ABS custa
R$ 14.518 – a Duke 200 traz alguns itens
não comuns em motos desse porte. As suspensões são da marca WP – garfo invertido
na dianteira -, a balança traseira e as rodas
são feitas em alumínio e há freio a disco
atrás e na frente.

de 300 km por dia. Os participantes
inscritos recebem jaleco de identificação da prova, kit de adesivos e,
no final, ainda sobem ao palco para
receber a medalha de participação.
As inscrições para a categoria Adventure Big Trail custam 300 Reais
e dá direito à festa de confraternização, com bebidas e comidas à vontade. Interessados em se inscrever
no Enduro da Independência devem
acessar o site oficial www.tcmg.
com.br. Mais informações ligue para
(31) 3281-0717ou envie email para
tcmg@tcmg.com.br.
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ASX O’Neill chega com conforto,
praticidade e novos detalhes
Série especial de 300 unidades foi desenvolvida em parceria com a marca que é referência mundial em tecnologia e estilo de vida. Veículo traz elementos personalizados e a performance de um
legítimo Mitsubishi seu preço sugerido é R$ 96.990,00
Da Redação

V

ersátil e moderno, confortável e robusto, elegante e
espaçoso. Assim é o crossover ASX O’Neill, que chega em
uma nova versão aventureira de
300 unidades, repleta de elementos
exclusivos e muita personalidade.
O veículo tem a criatividade, inovação e pioneirismo da O’Neill,
uma das referências mundiais do
estilo de vida do esportista e do
amante da natureza.
Com alta tecnologia, desempenho e
o conforto de um legítimo Mitsubishi, o ASX O’Neill está recheado
de elementos especiais. A começar
pela nova grade dianteira, que chama a atenção pelo aspecto robusto
e inovador.
Os detalhes em cinza grafite estão espalhados em todo o veículo,
conferindo ainda mais charme e
sofisticação: maçaneta das portas,
grades superior e inferior do radiador, parte inferior dos para-choques, capa dos retrovisores externos, moldura do farol de neblina e
nos defletores de ar laterais.
O ASX O’Neill reúne características de um SUV, sem perder as qualidades de um carro de passeio. A
posição de dirigir elevada, aliada à
facilidade de acessar o carro, é um
dos destaques deste crossover.
As rodas de 17” trazem um novo desenho e o conjunto óptico vem com
máscara negra, deixando o ASX
O’Neill ainda mais exclusivo. Para
facilitar o transporte de pranchas, o
veículo vem equipado com barras
transversais para o rack de teto com
espuma protetora.
Ainda na parte externa, a faixa diagonal na porta dianteira identifica a
série especial, assim como o grafis-

mo na tampa do porta-malas, que
recebe o logo da O’Neill.
Na parte interna, os bancos são
revestidos em tecido e levam a
grafia da O’Neill. Na tampa do
porta-luvas, a plaqueta de 1 a 300
identifica o número do veículo.
Para complementar, o proprietário
recebe um exclusivo chaveiro da
O’Neill. O veículo vem equipado com sistema multimídia touch
screen e controles de áudio e piloto automático no volante.
Potência e tecnologia
O motor, produzido no Brasil, é um

Com amplo espaço interno oferece maior conforto ao dirigir

Veículo tem a criatividade, inovação e pioneirismo da O’Neill

2.0L de 4 cilindros e 16 válvulas,
com comando variável MIVEC, e
160 cv de potência, que está disponível em todas as versões. No motor, o cabeçote o bloco são feitos em
alumínio ultraleve.
Com tração 4x2, o ASX O’Neill é
equipado com o moderno câmbio
CVT (Transmissão de Variação
Contínua), com sistema sequencial
Sports Mode, que garante maximização do torque do motor e maior
prazer ao dirigir. Além disso, o câmbio possui o exclusivo INVECS III,
que analisa o modo de dirigir de

cada motorista, tornando as trocas
de marcha muito mais suaves.
O ASX O’Neill vem com Paddle
Shifters posicionados atrás do volante. Com tamanho generoso, permitem a troca de marchas manual,
deixando a sensação de dirigir ainda
mais prazerosa.
Interior prático e envolvente
O interior do ASX O’Neill foi
cuidadosamente desenhado, privilegiando o conforto e a praticidade, deixando o conjunto moderno,

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Rack de teto com espuma protetora protege a pintura

harmônico e, ao mesmo tempo,
sofisticado.
O amplo porta-malas tem piso rebaixado, que facilita na hora de colocar
e retirar as bagagens. E ainda há um
espaço abaixo do piso, que não fica
visível, para armazenar pequenos
objetos. Ao todo, são 605 litros de
capacidade.
Os bancos traseiros têm apoios de
cabeça individuais e podem ser rebatidos parcialmente ou totalmente. A parte central conta com apoio
de braço e abertura pass through,
com fácil acesso ao porta-malas
para pegar pequenos objetos. Ao
todo, nove luzes de cortesia estão
distribuídas no interior do ASX,
que tem ainda três porta-mapas e

seis ganchos para carga.
Compacto por fora e espaçoso por
dentro. O comprimento reduzido,
somado ao amplo entre eixos, de
2,67 metros, garante mais espaço
interno e muito conforto.
O design com linhas laterais marcantes imprimem leveza, não deixando de lado a ousadia característica deste modelo. Tudo isso foi
projetado para que o ASX tenha um
baixo coeficiente de arrasto, de apenas 0,33, que garante a máxima potência e economia de combustível.
O ASX O’Neill é oferecido nas cores Branco, Preto e Vermelho. O veículo tem três anos de garantia, sem
limite de quilometragem e a MitRevisão com preço fixo.

O ASX possui detalhes chamam a atenção

Fácil e inteligente!
Conquiste seu Chevrolet
Zero km

Sem taxa
de adesão

Parcelas fixas

sem

Juros

Garantia
de Fábrica

3378-1331
www.comsortemg.com.br

Autorizado:

31

CONSÓRCIO NACIONAL CHEVROLET
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AUDI

Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

CHEVROLET

CHRYSLER

CITROËN

DODGE

FIAT

AGORA É SUA VEZ, DE TER UM SEMINOVO.
CRÉDITO FÁCIL
APROVADO
NA HORA

CONDIÇÕES DIFERENCIADAS
PARA SUA

CARTA DE CRÉDITO

60X
1
ANO
PARA PAGAR DE GARANTIA

ZERO
ENTRADA

21.990,

C3 1.4 GLX 10/11

MODELO

ANO

OPCIONAIS

CRUZE LT
GOL G6 1.0
HB20 S PREM. 1.6
IDEA ATTRACTIVE 1.4
ONIX LS 1.0
PEUGEOT 308 ACT
PEUGEOT 207
PALIO ELX 1.4
PALIO WEEK. ADV.
VOYAGE 1.6
SIENA EL 1.4
SPIN LTZ

11/12
14/15
13/14
12/13
13/14
13/14
09/09
08/09
11/11
13/14
11/11
13/14

48.990,
COMPLETO
29.900,
COMP./AUT. 45.990,
COMPLETO
34.990,
DH/VE/TE
29.990,
COMPLETO
38.990,
COMPLETO
17.990,
COMPLETO
24.990,
COMPLETO
34.990,
COMPLETO
34.990,
COMPLETO
26.990,
COMP./07 LUGARES 47.990,

CRISTIANO MACHADO

Av. Cristiano Machado, 1080 A

COMPLETO
HNW-8294

À VISTA

COMPLETO
HBV-1982

22.990,
PREÇO
À VISTA

COMPLETO

3507-6100

Rômulo - 8294.0864 | Jonathan - 9204.6912
CONSULTORES:
Thiago - 8402.2781 | Marcelo - 8293.9544

Faça revisões em seu veículo regularmente.

CRUZE LT 13/14
COMPLETO

OWK-0237

59.990,

PALIO WEEK. ADV. 12/12
COMPLETO
HMV-2116

À VISTA

MODELO
GOL 1.0
FIESTA FLEX
DUSTER 2.0
ECOSPORT 1.6
FOX 1.0
GOL 1.6
GOL 1.6
IDEA ESSENCE 1.6
IDEA ADVENTURE
SANDERO EXP. 1.6
STRADA ADVENTURE 1.8 CD
UNO VIVACE

39.990,
À VISTA

ANO

OPCIONAIS PREÇO

14/15
14/14
11/12
12/13
10/11
13/14
14/14
13/14
13/14
13/14
13/14
11/12

VE/AR/TE/DH 31.990,
VE/AR/TE/DH 29.990,
AUTOMÁTICO 43.990,
COMPLETO

29.990,
29.990,
COMPLETO
41.990,
COMPLETO
47.990,
VE/AR/TE/DH 33.990,
VE/AR/TE/DH/ROD. 51.990,
VE/TE/DH/ALAR. 24.990,
COMPLETO
COMPLETO

Av. Gen. David Sarnoff, 1962

CONTAGEM 3507-7300

Ronnie - 8471.3901 | Lucas - 8437.4087
CONSULTORES: Jefferson - 8382.4362

@grandeminas_gm

49.990,

VE/DH / TE/ALAR. 25.990,

Pampulha

SANDERO 1.6 10/10

Contagem

C. Machado

PARCELAS
APARTIR DE
S-10 ADV. CS 2.4 11/11
COMPLETO
EVQ-3734

34.990,
À VISTA

MODELO

AGILE LT
AGILE LTZ
CLASSIC LS
CRUZE LT
FOCUS HATCH
GOL G6
ECOSPORT SE
FIESTA HATCH
PAJERO TR-4
PALIO WEEK. ADV.
GRAND SIENA ATTRAC.
STRADA ADVENTURE CD
NOVO ENDEREÇO

UNO MILLE ECONOMY
10/11
TE

HNK-9708

14.990,
À VISTA

ANO

OPCIONAIS PREÇO

10/11
13/14
12/13
11/12
13/13
14/15
14/15
14/14
13/14
12/13
13/14
13/14

26.990,
35.990,
DH/TE 22.990,
COMPLETO
46.990,
COMPLETO
38.990,
COMP./ABS/AIRBAG 29.990,
COMP./ABS/AIRBAG 55.990,
COMP./ABS/AIRBAG 26.990,
COMPLETO
55.990,
COMPLETO
40.990,
COMPLETO
33.990,
COMP./ 3 PORTAS 49.990,
COMPLETO
COMPLETO

Av. Antônio Carlos, 6250

3507-6700

CONSULTORES: Edson - 8452.6167 | José - 8463.2105

Guilherme - 8287.4456 | Elisângela - 8437-1479

facebook.com.br/gm.minas

QUEM VENDE MAIS PODE MAIS
Ofertas válidas até 29/08/2015 ou enquanto durar o estoque. Plano de financiamento FDU sem entrada para toda a linha, prazo sujeito a análise do correspondente bancário conforme o ano do veículo. Plano de financiamento 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 financiamento FDU em até 60x parcelas mensais para
veículos fabricados no ano de 2012 até 2015. Plano de financiamento 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 financiamento 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 financiamento 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 gráficos. 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.
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Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.
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FORD

Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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HONDA
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.
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Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

HYUNDAI

JAC

KIA

LAND ROVER

MERCEDES-BENZ

Conectados para te ajudar comprar e vender!

19

28 de agosto a 03 de setembro de 2015

Classificados webSeminovos

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

MITSUBISHI

NISSAN

PEUGEOT

Para anunciar no jornal ligue: (31) 3031-5729

RENAULT
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Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Classificados webSeminovos

21 a 27 de agosto de 2015
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Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.
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BMW

Para anunciar
aqui acesse:

Conectados para te ajudar comprar e vender!

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

YAMAHA

O SUCESSO DO FEIRÃO FOI TÃO GRANDE
QUE A OSAKA VAI CONTINUAR
OFERECENDO TODA A LINHA TOYOTA COM
AS MAIORES FACILIDADES DO MERCADO.

0%

ETIOS HATCH X-AC E SALDO EM

40.790

,00

À VISTA POR R$
ENTRADA DE R$

24.474,00 (60%)

36
X
499

TAXA

R$

IPVA 2015 GRÁTIS
ETIOS SEDAN X-AC E SALDO EM
À VISTA POR R$
ENTRADA DE R$

45.190

,00

27.114,00 (60%)

36
X
550
R$

R$

SW4 Flex, 5 lugares
,00

129.990

ENTRADA DE R$

77.994,00 (60%)

E SALDO EM

36
X
1.520

R$
Diesel, 4x4
À VISTA POR R$

0%

TAXA

IPVA 2015 GRÁTIS
IPVA 2015 GRÁTIS

HILUX CD SR AT

0%

TAXA

36X

R$

NESTE SÁBADO, VENHA TOMAR UM CAFÉ
DA MANHÃ ESPECIAL COM A GENTE.

0%

82.863,00 (60%)
E SALDO EM

ENTRADA DE R$

138.104,00

1.613

TAXA

FAÇA O TEST-DRIVE E GANHE
UM BRINDE-SURPRESA.

Pampulha 3888 0000

Rua Prof. Magalhães Penido, 1.011

BH 2129 3000

Av. Carandaí, 874 – Funcionários

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 GRÁTIS 2015. 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 GRÁTIS 2015. 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 combustívelpadrão 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 GRÁTIS 2015. 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 GRÁTIS 2015. 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.

