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Renault Sandero R.S. 2.0
agora com pinta
de esportivo

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

Com 15 anos na estrada, Vemig 
também aposta na oferta de 
produtos diferenciados e no 
relacionamento para fidelizar 

clientes

Vemig: produtos diferenciados

A Toyota revelou em Las Vegas a 
quarta geração de seu veículo hí-
brido Prius, modelo que redefine 
a expectativa do mercado sobre 

carros híbridos

Toyota Prius híbrido

06 08 11

Equipada com motor V2 de 
180 cavalos de potência, naked 

austríaca tem eletrônica de sobra 
para domar seu desempenho 

bestial

KTM 1290 Super Duke R 

Pampulha 3888 0000
Rua Prof. Magalhães Penido, 1.011

BH 2129 3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários

O SUCESSO DO FEIRÃO FOI TÃO GRANDE 
QUE A OSAKA VAI CONTINUAR 

OFERECENDO TODA A LINHA TOYOTA COM 
AS MAIORES FACILIDADES DO MERCADO.



www.osakaveiculos.com.br

www.lexus.com.br
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Kia Motors volta a comercializar 
Picanto mecânico

Novo hotsite da Volkswagen
Financial Services

Audi bate recorde de
vendas em agosto

Chevrolet anuncia parceria inédita com o aplicativo Shazam

Rede autorizada Kia recebe esta semana o Picanto 
com câmbio mecânico. Seu preço sugerido é de R$ 
39.990,00. Um dos veículos urbanos mais moder-
nos e tecnológicos de seu segmento, o Picanto com 
câmbio mecânico volta a ser comercializado pela 
Kia Motors a partir desta semana, em complemento 
à versão com transmissão automática. Ao preço su-
gerido de R$ 39.990,00, o Picanto mecânico volta 
a ser competitivo na categoria de compactos com 
motores de 3 cilindros.

A Audi se mantém firme em sua trajetória: apesar do 
momento desafiador da economia em muitos merca-
dos-chave e as iminentes mudanças de geração em 
modelos de alto volume de vendas, a empresa conse-
guiu manter o crescimento em suas entregas no mês 
passado. Com 128.650 carros, uma alta de 2,7%, a 
marca das quatro argolas registrou seu melhor mês de 
agosto na história. A economia mais fraca em merca-
dos como a China (-4,1%) ou a Rússia (-15,4%) foi 
compensada pela forte demanda na Europa (+6,9%) 
e nas Américas (+10%). Cerca de 1.177.100 clientes 
pelo mundo escolheram a Audi desde o início deste 
ano, um crescimento de 3,4%.

A Volkswagen Financial Services, maior financeira de 
montadora do país segundo ranking do Banco Central, 
lançou na última quarta-feira, 9 de setembro, um hotsi-
te institucional. A página, www.bvw.com.br, tem como 
principal objetivo otimizar a navegação dos usuários, 
oferecendo uma experiência interativa e dinâmica.
Desenvolvido totalmente em HTML5, o endereço tem 
como cenário principal a cidade Volkswagen Financial 
Services. Por meio de veículos que variam conforme a 
marca escolhida, o usuário percorre as paisagens e pode 
ir clicando nos prédios de cada empresa para conhecer 
melhor os planos ofertados. Há ainda, durante o percur-
so, links que direcionam para o perfil da companhia nas 
redes sociais.

A Chevrolet anunciou uma parceria inédita com um dos 
aplicativos mais populares do mundo, o Shazam (identifi-
cador de músicas, artistas, logos e QR code), onde o usuá-
rio terá uma experiência interativa digitalizando o anúncio 
impresso da Chevrolet S10 High Country. A plataforma 
Visual Shazam, utiliza a câmera do smartphone do usuário 
para fazer o reconhecimento da imagem. O recurso foi cria-
do por meio da parceria do aplicativo com a Chevrolet, que 
colocou a novidade no anuncio da recém lançada Chevro-
let High Country. “O filme mostra que hoje a tradição do 
campo e a tecnologia andam juntas e a S10 High Country 
chegou para inaugurar um novo patamar de sofisticação, 
força e tecnologia entre as picapes de produção nacional”, 
destaca Samuel Russell, diretor de Marketing da Chevrolet.

www.chevrolet.com.br

nova Chevrolet s10 hIGh CoUntrY

Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Motor 2.8 L Turbo Diesel com 200 cavalos de potência e torque máximo de 51,0 mkgf, o mais forte e mais potente da categoria. Novo interior e itens de design exterior disponíveis apenas para o modelo S10 High Country MY 15/16 Cabine Dupla 4x4 opcional 148PK. Consulte uma Concessionária Chevrolet ou o site www.chevrolet.com.br para obter informações sobre as versões, configurações 
disponíveis e condições de garantia. Garantia: uso particular – garantia de 3 anos, sem limite de quilometragem; uso comercial – garantia de 3 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. SAC: 0800 702 4200 – Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.

tradIção e teCnoloGIa. 
                          QUanto maIs evolUem,
     maIs fazem parte da sUa vIda.

Uma verdadeira tradição não se perpetua, evolui. Por isso, a nova Chevrolet S10 High Country vem 
com rodas 18”, acabamento superior, bancos de couro e toda a conectividade do MyLink. Muito mais 
sofisticação e tecnologia para a picape mais forte da categoria continuar acompanhando toda
a evolução que acontece no campo. S10 High Country. A tradição que evoluiu.
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A Renault lançou o Sandero R.S. com 
motor 2.0 e 150 CV

A Renault lançou o Sandero 
R.S., o primeiro modelo fa-
bricado e vendido no Bra-

sil desenhado e desenvolvido pela 
Renault Sport. Com motor 2.0 as-
pirado, que entrega 150 cv e 20,9 
kgfm com etanol, associado a um 
câmbio manual de seis velocida-
des com relações curtas, o “hot ha-
tch” atinge a velocidade máxima 
de 202 km/h e vai de 0 a 100 km/h 
em apenas 8 segundos.
Além do propulsor, as principais 
alterações em relação ao Sandero 
Dynamique são as novas regula-
gens de suspensão, o assistente 
de arrancada em subida (HSA), o 
sistema de freios a disco nas qua-
tro rodas, o controle eletrônico de 
estabilidade (ESP) com regulagem 
específica R.S. e o sistema de di-
reção eletro-hidráulica (EPHS), 
além dos três modos de condução 
que podem ser selecionados atra-
vés do botão “R.S. drive”: Stan-
dard, Sport e Sport+ com o ESP 
desligado.
Por fora, as principais diferenças 
visuais ficam por conta dos novos 
para-choques (dianteiros e trasei-
ros), rodas 195/55 R16 com aca-
bamento ‘Black Aluminium’ (op-
cional rodas 205/45 R17), saias 

Da Redação

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Compacto da Renault ganha versão R.S., com motor 2.0 de 150 cv, câmbio manual de seis mar-
chas e suspensão recalibrada e tem preço sugerido de R$ 58.880

Por fora, as principais diferenças visuais ficam por conta dos novos 
para-choques

O interior é inspirado em um cockpit, com pedaleiras de alumínio, 
além de bancos e volante esportivos exclusivos

também na tampa traseira.
O interior é inspirado em um co-
ckpit, com pedaleiras de alumínio, 
além de bancos e volante espor-
tivos exclusivos. As cores e gra-
fismos do painel de instrumentos 
são específicos da versão R.S., as 
saídas de ar ganharam detalhes na 
cor vermelha e os puxadores das 
portas são na cor Dark Metal.
O Renault Sandero R.S. 2.0 é um 
carro completo e vem de série, en-
tre outros itens, com sistema de ar-
-condicionado automático e Media 
NAV Evolution, a moderna central 
multimídia integrada ao painel 
com tela de 7 polegadas touchscre-

en, que oferece bem mais do que 
GPS, Bluetooth® e rádio.
O Sandero R.S. 2.0 tem preço su-
gerido de R$ 58.880. Com rodas 
de 17 polegadas, o único opcional, 
o modelo custa R$ 59.880.

Mecânica afiada

O motor 2.0 (F4R) entrega 150 ca-
valos de potência e 20,9 kgfm de 
torque com etanol. Com sua caixa 
de câmbio manual de seis veloci-
dades e relações curtas, o motor 
entrega uma ótima performance, 
que é intensificada pelo peso de 
apenas 1.161 kg (proporcionando 

laterais, do spoiler traseiro, dupla 
saída do escapamento,  espelhos 
retrovisores na cor preta brilhante 
e inscrição R.S. abaixo do logo-
tipo Renault na grade dianteira e 
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uma excelente relação peso-potên-
cia de 7,74 kg/cv.).
O sistema de escape tem cano de 
escapamento de diâmetro 0,5 mm 
mais largo, um novo silencioso 
traseiro, além de saída dupla do 
escapamento. O modelo ainda é 
equipado com o exclusivo siste-
ma R.S. Drive, que permite que 
o condutor selecione o modo de 
condução esportiva com o simples 
apertar do botão R.S., localizado 
no console central. 
No modo Standard, que não preci-
sa ser ativado, o ESP fica ligado e 
o indicador de trocas de marchas 
está programado visando o baixo 
consumo. Já no Sport, o pedal de 
acelerador fica com respostas mais 
rápidas, ronco do motor mais es-
portivo, desaceleração mais lenta, 
marcha-lenta aumentada para 950 
rpm e alerta sonoro da troca de 
marcha, permitindo uma condução 
esportiva. É acionado ao pressio-
nar o botão R.S..
Já no modo Sport+, todos os recur-
sos listados acima, além do desli-
gamento do ESP/ASR, permitindo 
uma condução esportiva, aprovei-
tando plenamente todo o potencial 
do carro. É acionado através de 
uma longa pressão no botão R.S..

Supensão

O esportivo francês é 2,6 cm mais 
baixo que o restante da linha. Ele 
tem tem barras estabilizadoras 
frontais 17% mais rígidas e um 
eixo traseiro 65% mais rígido em 
comparação com a versão Dyna-
mique. As novas molas são mais 
firmes (aumento de 92% na frente 

e 10% atrás), combinadas a amor-
tecedores hidráulicos exclusivos, 
com batentes em poliuretano. 
Adaptados à geometria específica 
do modelo, os amortecedores ab-
sorvem as vibrações da pista de 
forma progressiva e têm uma vida 
útil maior. O ângulo de inclinação 
da carroceria a 1º/g de aceleração 
centrífuga foi reduzido em um ter-
ço, atingindo 3.8°/g, comparado 
aos 5.6°/g do Sandero Dynamique.
O sistema de frenagem apresenta 
um freio de curso curto, além de 
um pedal que oferece sensações 
progressivas. Este é o primeiro 
modelo da família Sandero a ser 
equipado com freios a disco nas 
quatro rodas, medindo 280 mm na 
frente (22 mm adicionais em com-
paração com o Sandero Dynami-
que) e 240 mm na traseira. A assis-
tência é calibrada para uso intenso, 
tendo sido dada atenção especial à 
estabilidade e distribuição da fre-
nagem, assim como à durabilidade 
e à resistência ao calor.
O Sandero R.S. 2.0 também é o 
primeiro modelo da gama a trazer 
assistente de partida em subidas 
(HSA), que é acionado quando o 
carro encontra-se em uma incli-
nação superior a 3º, além de con-
troles eletrônicos de estabilidade 
(ESP) e de tração (ASR).
O novo sistema de direção é ao 
mesmo tempo elétrico e hidráuli-
co, onde o fluxo de óleo é geren-
ciado por uma bomba elétrica, que 
atua de forma independente em 
relação à velocidade do motor. A 
necessidade de assistência é deter-
minada de forma mais eficiente, 
com base na velocidade do veícu-

Com motor 2.0 aspirado que entrega 150 cv, atinge a velocidade máxima 
de 202 km/h e vai de 0 a 100 km/h em apenas 8,0 segundos

O Media NAV Evolution, é central multimídia integrada ao painel com 
tela de 7 polegadas touchscreen, que oferece bem mais do que GPS, 
Bluetooth® e rádio

lo. Quando a assistência não é ne-
cessária, a bomba elétrica é desati-
vada temporariamente.

Pacote

O modelo traz de série rodas de 
16’’ Pit Lane, sistema de direção 
eletro-hidráulica, faróis de roda-

gem diurna de LED, ar-condicio-
nado automático, vidros elétricos 
dianteiros e traseiros, banco do 
motorista regulável em altura, pi-
loto automático (controlador e li-
mitador de velocidade) e sistema 
Media NAV Evolution. O único 
opcional aqui fica por conta das 
rodas de 17 polegadas.
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Toyota apresenta nova geração do Prius

A Toyota revelou em Las Ve-
gas a quarta geração de seu 
veículo híbrido Prius, mo-

delo que redefine a expectativa do 
mercado sobre carros híbridos, esta-
belecendo novos padrões de estilo e 
prazer ao dirigir.
O Prius chegou ao mercado em 1997 
como o primeiro veículo híbrido de 
produção em larga escala do mundo. 
Ao oferecer excelente desempenho 
ambiental em um pacote acessível, 
mudou percepções e o status dos 
carros movidos a energia alternativa 
de coadjuvantes a protagonistas em 
um mercado em constante evolução.
Devido ao pioneirismo de modelos 
como o Prius, hoje, clientes em todo 
o mundo consideram a eficiência 
energética de um automóvel como 
fundamental. Em resposta a esta 
tendência, a Toyota trabalhou para 
garantir que a quarta geração do 
Prius fosse marcada, não só por ser 
mais favorável ao meio ambiente, 
mas também por possuir um design 
elegante e em conformidade com o 
prazer que o motorista tem ao diri-
gi-lo. Além disso, como primeiro 
carro da marca a ser montado sobre 
a Nova Arquitetura Global da Toyo-
ta (TNGA, em inglês), o novo Prius 
conta com uma nova e mais rígida 
plataforma, combinada a um baixo 
centro de gravidade e novas suspen-
sões, dando um toque mais refinado 
à sua condução.

Design

Além dos predicados que o tornam 

Plataforma mais rígida, centro de gravidade mais baixo e novas suspen-
sões oferecem condução mais refinada ao Novo Prius

Com interior renovado, Novo Prius privilegia interatividade com tecnolo-
gias avançadas e funcionais

um carro amigo do meio ambiente, 
ao manter propulsão elétrica como 
alternativa à combustão, o Novo 
Prius desfila novíssimo design, com 
linhas que remetem à elegância, ga-
rantindo uma presença marcante.
O modelo herda a silhueta com 
assinatura triangular, que, combi-
nada ao baixo centro de gravidade, 
resulta em um veículo com aspec-
tos angulares de linhas acentuadas. 
Suas curvas fluem e se misturam 
aos cortes agressivos nas laterais, 
refletindo de forma viva seu estilo 
sob qualquer ângulo de visão.

Da Redação

Modelo, em sua quarta geração, foi apresentado pela fabricante em Las Vegas. Híbrido foi construído 
sobre a Nova Arquitetura Global da Toyota (TNGA), ganhando, assim, maior rigidez e dirigibilidade

O teto foi reduzido em 20 mm e 
foi movido um pouco mais para a 
frente, enquanto o capô também 
foi rebaixado, deixando o Prius 
ainda mais elegante. As mudanças 
foram realizadas sem que o mode-
lo perdesse espaço interno.
Os novos faróis minimizam a área 
frontal do Prius e garantem, ao 
mesmo tempo, uma potente ilu-
minação, dando contornos e cará-
ter distinto ao veículo. Na trasei-
ra, as lanternas combinam formas 
ousadas e originais, enaltecendo 
a personalidade do Prius, desde o 
spoiler traseiro, até as linhas late-
rais.
“O novo Prius é muito mais do que 
apenas um veículo híbrido amigo 
do meio ambiente. Seu visual é 
muito atraente, devido, principal-
mente, à sua nova plataforma, que 
confere um aspecto esportivo ao 

carro”, afirma Kouji Toyoshima, 
engenheiro chefe do modelo.

Interior

O Novo Prius adota tecnologia 
avançada em seu interior, comple-
mentada por características funcio-
nais em sua utilização, além de ser 
mais interativo, sem deixar de consi-
derar, no entanto, um impacto visual 
agradável e transmitir total conforto 
aos ocupantes.
O painel de instrumentos propor-
ciona a sensação de qualidade e es-
paço amplo por deter camadas que 
definem de maneira clara sua zona 
de exibição, separando-a da zona 
de controle, localizada mais próxi-
ma ao motorista. Ornamentação em 
branco, utilizadas nas partes mais 
baixas da cabine, evoca a sensação 
de porcelana fina.
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Para garantir ainda mais conforto aos ocupantes, Novo Prius é 60 mm mais longo, 15 mm mais largo e 20 
mm mais baixo em comparação à geração anterior

0%
com 
taxa

em  

36 
meses

chegou a sua 

hora de sair

de fiat novo! 

TNGA

A fim de promover melhorias sig-
nificativas em performance e de-
sign, a Toyota está implementando a 
Nova Arquitetura Global da Toyota 
(TNGA), programa integrado criado 
pela empresa para desenvolvimento 
de componentes de motor e platafor-
mas de veículos a ser utilizado pela 
marca em todo o mundo, com ob-
jetivo e compromisso de construir, 
cada vez mais, automóveis melhores 
para os consumidores.
A nova geração do Prius é fruto des-
te novo modelo de construção da 
Toyota, ao receber uma plataforma 

inteiramente nova. O resultado foi 
uma melhora significativa na condu-
ção, segurança e prazer ao dirigir.
O chassi do Novo Prius é 60% 
mais rígido, enquanto o posiciona-
mento mais baixo do motor, aliado 
ao centro de gravidade baixo, con-
cederam ao carro maior estabilida-
de e conforto.

Avanços no sistema híbrido
Praticamente todos os componen-
tes internos do motor do Prius fo-
ram renovados ou revistos de forma 
substancial, a fim de que o modelo 
atingisse os mais elevados índices 
de qualidade.

O Prius teve reduções de peso nos 
principais componentes, conseguin-
do maior desempenho de seu siste-
ma híbrido. Como resultado, esta-
beleceu nova marca ao atingir mais 
de 40% de eficiência térmica e uma 
fantástica economia de combustível.

Dinâmica de condução
e segurança

O Novo Prius é 60 mm mais longo, 
15 mm mais largo e 20 mm mais 
baixo em comparação à geração an-
terior. Com essas medidas, apresen-
ta-se de forma ainda mais marcante 
nas ruas, além de entregar mais es-

paços para ocupantes e acomodação 
de bagagem.
Com baixo centro de gravidade, 
nova frente e pacote de suspensão, 
o veículo passa a oferecer uma ex-
periência de direção aprimorada. A 
altura do emblema na parte frontal 
do Prius é exatamente a mesma do 
modelo 86, carro esportivo da Toyo-
ta, o que indica um posicionamento 
acertado de altura e de massa.
Nova suspensão dianteira e intro-
dução de sistema double wishbo-
ne na suspensão traseira garantem 
o controle perfeito da posição da 
roda por todo o curso da suspen-
são, transmitindo maior conexão 
com a estrada e proporcionando 
melhor dirigibilidade em qualquer 
estilo de condução.
A melhoria no chassi, com ganhos 
em rigidez, torna o Prius ainda mais 
ágil nas curvas. Mesmo em estradas 
sinuosas ou terreno urbano, a dirigi-
bilidade do carro oferece total con-
forto aos ocupantes.
Além de criar uma experiência di-
nâmica de condução, a plataforma 
TNGA oferece uma estrutura de qua-
dro de alta resistência, que aumenta 
a segurança dos ocupantes em caso 
de colisão. A carroceria mais rígida 
é projetada para distribuir energia no 
caso de colisão frontal. Além disso, 
reforços adicionais foram adotados, 
a fim de distribuir a energia no caso 
de uma colisão lateral.
O Novo Prius começará a ser vendi-
do no Japão no fim de 2015 e, pos-
teriormente, chegará a outros merca-
dos ao redor do mundo. 
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Excelência no atendimento para
sobreviver no mercado competitivo

Texto: Luiz Otávio Pires - Fotos: Maurício Vieira

Diretor:  Roney Fernandes, sócio diretor

Mantemos um estoque médio de 70 carros em nosso showroon

mudança  no perfil dos comprado-
res de veículos usados, que agora 
têm mais acesso à informação pela 
Internet, onde eles fazem a primeira 
triagem, analisam bastante, antes de 
sair de casa para ver o carro no lo-
cal”, ensina.
Em função desta mudança, quase 
não são vistos mais salões de ven-
das com grande fluxo de pessoas 
interessadas. O show-room agora 
divide espaço com o mundo virtual. 
“Daí a importância de se fazer um 
bom trabalho on-line.  E os consul-
tores devem acompanhar esta evo-
lução, caso contrário, as revendas 
terão até dificuldades em encontrar 
mão de obra especializada para seus 
negócios”, avalia.

A excelência no atendimen-
to e a oferta de produtos 
diferenciados são alguns 

dos ingredientes para sobreviver 
em um mercado tão competitivo 
como é hoje o de veículos usados. 
A opinião é do sócio-diretor a Ve-
mig, Roney Fernandes,  que ainda 
aposta no relacionamento com seus 
clientes para garantir o bom anda-
mento dos negócios.
O empresário sabe muito bem do 
que está falando. Afinal,  são mais 
de 15 anos de estrada da Vemig , 
sempre no mesmo local, na Avenida 
Tereza Cristina, no bairro Betânia, 
região Oeste de Belo Horizonte.  
“Eu e meu sócio, Júlio César Couti-
nho, unimos nossas experiências no 
ramo de venda de carros adquiridos 
em outras empresas e criamos em 
2001 a Vemig, que está numa loja 
de 1.100 m2 e conta com 12 cola-
boradores”, conta Roninho, como é 
conhecido no ramo.
Segundo ele, a Vemig mantém 
sempre uma média de 70 veículos 
em estoque em seu show-room e 
todos em condições para uso. “Te-
mos a parceria de uma empresa es-
pecializada que faz a inspeção de 
qualidade e procedência de 100% 
dos modelos que adquirimos para 
revender”, observa.
A captação dos carros é sempre atra-
vés de indicação de outros revende-
dores, de clientes e de empresas com 
quem a Vemig mantêm parcerias co-
merciais. “A competição está muito 
acirrada. Antes as concessionárias 
autorizadas eram nossas parceiras  e 
hoje são nossas concorrentes, além 
das grandes locadoras”, lembra.
Ele explica que quem trabalha com 
o mercado de automóveis deve es-
tar permanentemente em evolução 
tecnológica e  de gestão do negócio. 
“Nos últimos três anos, houve uma 

Com 15 anos na estrada, Vemig também aposta na oferta de produtos diferenciados e no
relacionamento para fidelizar clientes
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Para anunciar no jornal ligue: (31) 3031-5729

A linha de veículos Agrale 
Marruá destinada ao uso 
civil é composta de veí-

culos 4x4 com DNA militar, com 
forte e potente trem de força, am-
plo curso da suspensão e resistên-
cia do conjunto. São caminhões 
4x4 fora de estrada que contam 
com a agilidade e a versatilidade 
de um utilitário para aplicações 
em serviço severo. Um dos mode-
los é o AM 200, único caminhão 
4X4 com cabine dupla de série 

disponível no mercado. O outro é 
o AM 300, que possui maior ca-
pacidade de carga.
A nova geração do 4X4 Agrale 
Marruá incorpora importantes al-
terações e avanços estéticos que 
o tornam mais bonito e atraen-
te, sem perder a sua consagrada 
identidade visual, de robustez, e 
a sua versatilidade, além do de-
sempenho off-road diferenciado. 
Sua vocação para as condições 
mais exigentes foi acentuada pelo 

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:

Nova geração Agrale Marruá 4x4 
para serviços severos fora-de-estrada

Da Redação

aumento do nível 
de passagem a vau 
sem snorkel, eleva-
do de 600 mm para 
800 mm, o que ajuda 
ainda mais a superar 
a passagem por tre-
chos alagados.
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Nova KTM 690 Duke
estreia em Milão

Viagem com Triumph pela
América do Sul

YXZ 1000R, o primeiro UTV esportivo Yamaha

Produção de motos cresce em agosto

Motos - Notas

O Triumph Riding Experience, programa de relacionamento da mar-
ca inglesa, oferece diversos pacotes de viagens para os fãs e entu-
siastas da marca. O pacote chamado “Deserto & Vinho Full” tem 
previsão de partida no início de outubro e sairá do Brasil passan-
do por Uruguai, Argentina e terminará no Deserto do Atacama, no 
Chile. As viagens são planejadas e conduzidas pela mesma equipe 
responsável pelos cursos de pilotagem da Triumph. O valor do tour 
completo, com o custo da locação da aventureira Tiger 800 XRx, sai 
por US$ 4.559,00. Informações: www.triumphexperience.com.br.

O fim das férias coletivas nas fá-
bricas em Manaus (AM) teve como 
resultado um aumento de produ-
ção de motocicletas. Com 114.162 
unidades montadas em agosto 
ouve um aumento de 11,6% em 
relação a julho (102.330). Porém, 
em comparação a igual período do 
ano passado (129.767), os índices 

são negativos, com decréscimo de 
12%. Segundo a Abraciclo (asso-
ciação que reúne os fabricantes de 
motos), no acumulado do ano a re-
tração chega a 11,9%, passando de 
1.038.714 motocicletas produzi-
das entre janeiro e agosto de 2014, 
para 914.752 no mesmo período 
de 2015.

A Yamaha mostrou o YXZ 1000R, o primeiro UTV 
(Utility Terrian Vehicle) da marca idealizado para o 
uso esportivo. Lançado na Europa, o novo produto 
tem como atração o motor de três cilindros, DOHC 
(duplo comando no cabeçote), de 998cm³ de capa-
cidade cúbica, 12 válvulas por cilindro e refrigera-
ção líquida. Assim como em carros de competição, o 
YXZ 1000 R apresenta câmbio manual de cinco velo-
cidades sequencial. Também está presente o pedal de 
embreagem e alavanca de mudança de marchas. Ver-
sátil, pode rodar com tração 4x2 ou 4x4 integral e tem 
suspensão independente e regulável nas quatro rodas. 
O novo “brinquedo” estará nas lojas europeias em de-
zembro nas cores branco/azul e amarelo, com faixas 
pretas, desenho alusivo aos 60 anos da Yamaha. O 
preço ainda não foi definido.

A naked monocilíndrica 
mais potente e divertida do 
mercado. Este é o “slogan” 
que a austríaca KTM está 
usando para divulgar a nova 
versão da 690 Duke, que 
será apresentada oficial-
mente no Salão de Motos de 
Milão (ITA), que acontece 
em novembro. Informações 
preliminares dão conta que 
houve aumento de potên-
cia (7%) e de torque (6%), 
além de redução do nível de 
vibração do motor. Na par-

te eletrônica várias novida-
des: controle de tração, três 
modos de pilotagem, ABS 
de última geração e painel 
de instrumentos totalmen-
te digital. Para completar, 
novo assento e escapamen-
to. Já a suspensão foi reca-
librada. Haverá uma versão 
mais apimentada, a “R”, 
com mais eletrônica embar-
cada, motor mais potente, 
suspensões totalmente ajus-
táveis e um completo paco-
te de acessórios.
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KTM 1290 Super Duke R é fera domesticada

Todos se assustam ao encarar a 
KTM 1290 Super Duke R. Afi-
nal, o visual marcado por linhas 

angulosas e uma aparência musculosa 
transmite a impressão de que ela está 
pronta ao ataque. A desconfiança tam-
bém se originou no nome do protótipo 
– “The Beast” (a fera) – que deu origem 
a essa mais recente representante da fa-
mosa linhagem Duke da fábrica austrí-
aca. Com o slogan “Liberte a Fera” e o 
título de naked mais potente do mundo, 
com 180 cv, a 1290 Super Duke R as-
susta até mesmo desligada. 
Recheada de controles eletrônicos e 
com conjunto ciclístico de primeira 
linha, essa super naked de R$ 79.000 
é mais “domesticada” do que pare-
ce. Desde que, é claro, respeite-se os 
quase 15 kgf.m de torque e a potên-
cia de sobra. 
O primeiro contato com a fera não po-
deria ter sido mais inadequado. Após 
25 horas de vôo (sem contar as esca-
las) e mais três na estrada, eu chegava 
ao Parque Nacional Khao Yai, distante 
200 km de Bancoc, capital da Tailândia, 
para no dia seguinte acelerar a KTM 
1290 Super Duke R na pista de Bonan-
za, um autódromo local. Nosso ilustre 
instrutor Jeremy McWilliams, ex-piloto 
norte-irlandês famoso pelo seu estilo 
agressivo, participou ativamente do de-
senvolvimento da Super Duke e avisou: 
“nesta pista não é possível abrir todo o 
acelerador, pois o asfalto e as áreas de 
escape estão bem longes dos padrões 
internacionais de segurança”. 
A Super Duke R é equipada com uma 
versão anabolizada do LC8, o motor 
de dois cilindros em “V” a 75°, DOHC 
com arrefecimento líquido. Diâmetro e 
curso foram aumentados para alcançar 
1.301 cm³ de capacidade. Com isso, é 
capaz de gerar até 180 cv de potência 
máxima a 8.870 rpm e 14,7 kgf.m de 
torque máximo a 6.500 rpm.
Na reta de cerca de 600 m com a 1290 
Super Duke R alinhada “torci” o cabo. 
A frente levantou, quando engatei a 
quarta marcha e a aceleração mais pare-

Texto: Arthur Caldeira- Fotos: Mario Villaescusa

Equipada com motor V2 de 180 cavalos de potência, naked austríaca tem eletrônica de sobra 
para domar seu desempenho bestial

cia um chute no estômago. O painel di-
gital marcava 200 km/h ao final da reta. 
Quando então os bons freios – pinças 
radiais Brembo monobloco mordem 
dois discos de 320 mm, na dianteira, e 
uma pinça dupla atua sobre um disco 
simples de 240 mm, na traseira – pa-
reciam reduzir com segurança a leve 
naked. O peso a seco declarado é de 
189 kg e abastecida a Super Duke R 
fica em torno dos 214 kg, marca próxi-
ma a de muita superesportiva.
Ao passar das voltas a confiança au-
mentava para acelerar cada vez mais 
cedo nas saídas de curva. A roda tra-
seira parecia desgarrar um pouco, 
mas sem tirar a potente naked da tra-
jetória. Pura diversão.

Em casa: teste de verdade 

Meu segundo encontro com a bestial 

Com rodas aro 17 e largo pneu traseiro de 190/55, 1290 Super Duke R é 
intimidadora

Painel é bastante completo com 
duas telas de LCD com informações 
digitais e conta-giros analógico

1290 Super Duke R já foi mais amis-
toso: estávamos eu e ela na pista de 
testes da Pirelli, localizada em Suma-
ré, interior de São Paulo. Devidamente 
equipado, logo nas primeiras voltas 
confirmei a impressão inicial: o con-
junto ciclístico é de primeira linha. O 
quadro tubular em treliça é feito em 
cromo-molibdênio para garantir leve-
za e rigidez na dose certa. Em conjun-
to com as boas suspensões WP – na 
dianteira, garfo telescópico invertido, 
ajustável na compressão e retorno; na 
traseira um monobraço de alumínio 
com amortecedor a gás – garantem 
estabilidade e uma maneabilidade im-
pressionantes. 
Nas curvas de alta velocidade, bastava 
se posicionar sobre a moto – tarefa fa-
cilitada pelo formato esguio do tanque, 
com 18 litros de capacidade, junto às 
pernas –, jogar o corpo, escolher a traje-
tória e deitar com segurança até o limi-
te das pedaleiras. No cotonete da pista 
da Pirelli, uma curva mais fechada, a 
naked mostrava-se igualmente estável. 
Sem exageros, essa fera KTM é uma 
das motos mais “obedientes” que já pi-
lotei: o conjunto “conversa” com o pi-
loto e não dá sustos. É como se um leão 
pudesse ser seu bicho de estimação: 
nervosa e arisca, mas que, com carinho, 
pode ser uma boa companheira.
Com asfalto molhado e trânsito car-
regado, apelei para a eletrônica: optei 
pelo modo “Rain”, entre os três mo-
dos de pilotagem disponíveis. Dessa 
forma, há apenas 100 cavalos de po-
tência, controle de tração e ABS fun-
cionando e uma resposta mais suave 
do acelerador. Tudo isso facilmente 
ajustável por meio de botões no punho 

esquerdo e informado no completo 
painel, que traz duas telas de LCD com 
informações digitais e um conta-giros 
analógico.
Com a ajuda da tecnologia e do bai-
xo peso, a Super Duke R comporta-
-se como uma moto de 600cc nessas 
condições. 

Para frear essa “Fera” dois discos 
flutuantes de 320 mm com pinças 
radiais Brembo e ABS desligável

Motor V2 de 1301 cm³ é DOHC com 
oito válvulas e refrigeração líquida: 
produz 180 cv a 8.870 rpm
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Classificados webSeminovos Para mais informações, aproxime seu smartphone do QR Code dos 
classificados. É preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular.

AUDI

DODGE

FIAT

CHEVROLET

CITROËN

CHRYSLER



QUEM VENDE MAIS PODE MAIS

MODELO ANO PREÇOOPCIONAIS

CONTAGEM
    Av. Gen. David Sarno� , 1962

        3507-7300
CONSULTORES:

Ronnie - 8471.3901 | Lucas - 8437.4087
Jefferson - 8382.4362

Co
nt

ag
em

GOL  1.0 VE/AR/TE/DH 31.990,14/15
FIESTA FLEX VE/AR/TE/DH 29.990,14/14
DUSTER 2.0 AUTOMÁTICO 43.990,11/12
ECOSPORT 1.6 COMPLETO 49.990,12/13
FOX 1.0 VE/DH / TE/ALAR. 25.990,10/11
GOL 1.6 COMPLETO 29.990,13/14
GOL 1.6 COMPLETO 29.990,14/14
IDEA ESSENCE 1.6 COMPLETO 41.990,13/14
IDEA ADVENTURE COMPLETO 47.990,13/14
SANDERO EXP. 1.6 VE/AR/TE/DH 33.990,13/14
STRADA ADVENTURE 1.8 CD VE/AR/TE/DH/ROD. 51.990,13/14
UNO VIVACE VE/TE/DH/ALAR. 24.990,11/12

À VISTA
39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,

À VISTA
39.990,

À VISTA
39.990,

À VISTA
39.990,

À VISTA
39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,39.990,

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

COMPLETO

À VISTA
59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,

À VISTA
59.990,

À VISTA
59.990,

À VISTA
59.990,

À VISTA
59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,59.990,

CRUZE LT 13/14

OWK-0237

Faça revisões em seu veículo regularmente. @grandeminas_gm facebook.com.br/gm.minas

Ofertas válidas até 29/08/2015 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.

AGORA É SUA VEZ, DE TER UM SEMINOVO.

ZERO
ENTRADA

60X
PARA PAGAR

1 ANO
DE GARANTIA

APROVADO 
NA HORA

CRÉDITO FÁCIL
CARTA DE CRÉDITO

CONDIÇÕES DIFERENCIADAS
PARA SUA 

PARCELAS
APARTIR  DE

MODELO ANO
PREÇO

OPCIONAIS
CRUZE LT COMPLETO 48.990,11/12
GOL G6 1.0 COMPLETO 29.900,14/15
HB20 S PREM. 1.6 COMP./AUT. 45.990,13/14
IDEA ATTRACTIVE 1.4 COMPLETO 34.990,12/13
ONIX LS 1.0 DH/VE/TE 29.990,13/14
PEUGEOT 308 ACT COMPLETO 38.990,13/14
PEUGEOT 207 COMPLETO 17.990,09/09
PALIO ELX 1.4 COMPLETO 24.990,08/09
PALIO WEEK. ADV. COMPLETO 34.990,11/11
VOYAGE 1.6 COMPLETO 34.990,13/14
SIENA EL 1.4 26.990,11/11
SPIN LTZ 47.990,13/14

CRISTIANO MACHADO     Av.  Cristiano Machado, 1080 A

                3507-6100
CONSULTORES: Rômulo - 8294.0864 | Jonathan - 9204.6912 

Thiago - 8402.2781 | Marcelo - 8293.9544 

COMPLETO
COMP./07 LUGARES

C. 
M

ac
ha

do

À VISTA
22.990,22.990,22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,

À VISTA
22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,22.990,

C3 1.4 GLX 10/11
COMPLETO
HBV-1982

À VISTA
21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,21.990,

SANDERO 1.6 10/10
COMPLETO
HNW-8294

SANDERO 1.6 10/10

MODELO ANO PREÇOOPCIONAIS

Edson - 8452.6167 | José - 8463.2105
Guilherme - 8287.4456 | Elisângela - 8437-1479

CONSULTORES:  

Pa
m

pu
lh

a

Av.  Antônio Carlos, 6250NOVO ENDEREÇO

3507-6700

AGILE LT COMPLETO 26.990,10/11
AGILE LTZ COMPLETO 35.990,13/14
CLASSIC LS DH/TE 22.990,12/13
CRUZE LT COMPLETO 46.990,11/12
FOCUS HATCH COMPLETO 38.990,13/13
GOL G6 COMP./ABS/AIRBAG 29.990,14/15
ECOSPORT SE COMP./ABS/AIRBAG 55.990,14/15
FIESTA HATCH COMP./ABS/AIRBAG 26.990,14/14
PAJERO TR-4 COMPLETO 55.990,13/14
PALIO WEEK. ADV. COMPLETO 40.990,12/13
GRAND SIENA ATTRAC. 33.990,13/14
STRADA ADVENTURE CD 49.990,13/14

Pa
m

pu
lh

a
Pa

m
pu

lh
a

À 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 ADV. CS 2.4 11/11

COMPLETO
EVQ-3734 À VISTA

14.990,14.990,14.990,
À VISTA

14.990,
À VISTA

14.990,
À VISTA

14.990,
À VISTA

14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,14.990,
UNO MILLE ECONOMY
10/11
TE
HNK-9708

COMPLETO

COMP./ 3 PORTAS



14 11 a 17 de setembro 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.



1511 a 17 de setembro 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.



16 11 a 17 de setembro 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



1711 a 17 de setembro 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



18 11 a 17 de setembro 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.

HYUNDAI

JAC KIA

LAND ROVER MERCEDES-BENZ



1911 a 17 de setembro 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.

MITSUBISHI

RENAULTPEUGEOT

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

NISSAN



20 11 a 17 de setembro 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.

VOLKSWAGEN

TOYOTA

SUZUKI



2111 a 17 de setembro de 2015

Classificados webSeminovos

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.



22 11 a 17 de setembro de 2015

Classificados webSeminovos

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.

Para anunciar
aqui acesse:

YAMAHABMW



O SUCESSO DO FEIRÃO FOI TÃO GRANDE 
QUE A OSAKA VAI CONTINUAR 

OFERECENDO TODA A LINHA TOYOTA COM 
AS MAIORES FACILIDADES DO MERCADO.

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

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

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

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 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 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.

Pampulha 3888 0000
Rua Prof. Magalhães Penido, 1.011

BH 2129 3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários




