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Novo HB20
Novo design e câmbio

de 6 marchas 

Veja na página 06
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Escolha aqui também o seu 0km!

Avaliamos a versão Longitude 
equipada com motor diesel do 
utilitário-esportivo compacto

Jeep Renegade

O segredo da Fiat em sua picape 
média acaba de ser mostrado via 
WhatssApp, as fotos de dentro 

da linha de montagem

Vazou na Internet

04 08

Recheada de eletrônica e com 
diversos acessórios como itens 

de série, a versátil bigtrail inglesa 
está pronta para uma grande 

aventura

Tiger 800 XCx

10

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.



uma oficina completa! 
• Oficina especializada • estOque cOmpletO 

• peças Originais • técnicOs treinadOs na fábrica

para O seu cOnfOrtO 
ser cOmpletO, 

• 3 Anos de GArAntiA • BAixo Custo de MAnutenção • 
Ar-CondiCionAdo • direção HidráuliCA • AirBAG 

• freios ABs • CArro CoM MAior vAlor 
de revendA do BrAsil

melHoR compRa 
QuatRo RoDaS 2014

melHoR picK-up 
Do caR aWaRDS 2015

melHoR picK-up
Do motoRSHoW 2015

caRRo Do ano 2014 
pela ReViSta 
autoeSpoRte

o caRRo com maioR 
ValoR De ReVenDa 

Do BRaSil, SeGunDo 
a autoinfoRme

3408.9700Via 240, 1600
NoVa LiderBH: 3218.2100TiMBiraS CoM aFoNSo PeNa

LiderBH: 

respeite os limites da velocidade.

Imagem i lustrat iva. Condições vál idas para Onix LS 1.0  2015/2016 Cod 5R48GG r7q. Pintura sól ida.
Taxa zero vál ido para 71,06% de entrada saldo em 36 parcelas.Unidades em estoque, sendo: Valor do Veículo a vista R$ 35.990,00, Valor 
de Entrada R$ 25.973,00. Valor restante de cada Parcela R$ 313,40 , Valor Total do Carro com IOF e TCC inclusos: R$ R$ 37.255,40. Taxa 
de Juro 0%a.m.e Taxa de Juros 0%a.a. Cobalt LTZ 1.8 Automático - Taxa 0,99% para f inanciamento com 60% de entrada e restante em 36 
vezes. Ofertas Vál idas enquanto durar o estoque, com data para faturamento até 30/09/2015.

a liderbH tem O carrO 
mais valOrizadO e 
vendidO dO brasil!

ficOu tãO fácil cOmprar 
seu cHevrOlet que difícil 

será qual escOlHer.

+ TAXA 0,99%

CobAlT lTZ 1.8
AUToMÁTICo

R$ 57.990,00
A pARTIR DE

• Ar • direção • AirBAG • ABs • vidros elétriCos 
• trAvA e AlArMe CoM CHAve CAnivete 

• MultiMídiA My link • rodA ll 
• fArol de neBlinA • retrovisores elétriCos 

• CoMputAdor de Bordo • trAnsMissão 
AutoMátiCA CoM 6 veloCidAdes

onIX lS-2016

TAXA
ZERo

EM

36X
R$ 35.990,00

A pARTIR DE
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O  C A R R O  P E R F E I T O  E X I S T E .
E  E S T Á  N A  O S A K A . 

A LINHA LEXUS REÚNE OS VEÍCULOS QUE SÃO REFERÊNCIA MUNDIAL EM LUXO, 

DESEMPENHO, CONFORTO E ELEGÂNCIA. VENHA TER UMA EXPERIÊNCIA EXCLUSIVA              

NA OSAKA E SE SURPREENDA COM A PERFEIÇÃO AO DIRIGIR.

CT 200h Base, 15/15, com preço sugerido pela montadora de R$ 131.450,00 à vista. NX 200t F Sport, com preço sugerido pela montadora de R$ 241.900,00 à vista. As condições acima são aplicáveis apenas ao estado de Minas 
Gerais. Crédito sujeito a análise e aprovação. Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV): na categoria de veículos médios, os veículos Lexus CT 200h Base e Luxury na versão 1.8L com transmissão CVT possui nota A no 
Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2015. Os veículos Lexus CT 200h Base e Luxury apresentaram o seguinte consumo – gasolina/urbano: 15,7 km/l; gasolina/estrada: 14,2 km/l; CO2 fóssil (g/km): 87. Valores de referência 
medidos em laboratório conforme NBR 7024 com ciclos-padrão de condução e combustível, 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. Informações disponíveis no site do Inmetro: www.inmetro.gov.br. Os veículos da marca Lexus, comercializados no Brasil pela rede autorizada Lexus a partir de junho de 2012, possuem quatro 
anos de garantia sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, quatro anos de garantia ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Excluem-se da cobertura de garantia os itens de desgaste 
natural e de garantia diferenciada. As revisões periódicas especificadas no manual do proprietário deverão ser efetuadas na rede autorizada Lexus para que a garantia seja válida.Consulte o livrete de garantia, o manual do 
proprietário ou o site www.lexus.com.br para obter mais informações. Imagens ilustrativas. Promoção válida até 30/9/2015 ou até o fim do estoque: 1 (um) CT200h Base e 1 (um) NX 200t F Sport.

BH 2129-3000
AV. CARANDAÍ, 874 – FUNCIONÁRIOSwww.osakaveiculos.com.br

TODOS JUNTOS FAZEM 
UM TRÂNSITO MELHOR.

CONHEÇA TODA A LINHA E FAÇA 
UM TEST-DRIVE EXTRAORDINÁRIO.

www.lexus.com.br

LEXUS CT 200h

R$ 131.450,00

LEXUS NX 200T F SPORT

R$ 241.900,00
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Notas

Audi A3 comemora 20 anosJaime Ardila recebe Prêmio SAE Brasil

Vazou na internet: Picape Fiat Toro, está pronta!

Principal reconhecimento da 
entidade celebra personalidades 
com amplo destaque nacional 
e internacional.Jaime Ardila, 
Vice-Presidente Executivo da 
GM e presidente da GM Amé-
rica do Sul, recebeu ontem, dia 
24 de setembro, o prêmio SAE 
Brasil 2015. Honraria máxima 
concedida pelo Conselho Supe-
rior da SAE BRASIL para per-
sonalidades, o prêmio destaque 
executivos e personalidades 
com amplo destaque nacional 
e internacional na área da mo-
bilidade, com envolvimento 
profundo no meio internacio-
nal e empreendedorismo. A 
premiação aconteceu no jantar 
de encerramento do Congres-
so SAE BRASIL. Nos últimos 
anos, foram celebrados Paulo 
Pedro Belini, Issao Mizoguchi, 
Vilmar Fistarol, Miguel Jorge, 
Thomas Schmall, Pedro Manu-
chakian, Paulo Butori, Alipio 
Ferreira Pinto Jr. e Cledorvi-

O segredo da Fiat em sua picape 
média acaba de ser mostrado via 
WhatssApp, as fotos de dentro da 
linha de montagem. paAs facilida-
des da tecnologia de transmissão 
de dados em massa, dificulta  para 
as fábricas de automóveis mante-
rem qualquer segredo, desde um 
funcionário descontente até mes-
mo aquele que quer causar. Nes-
ta semana circulou na internet  as 
fotos de dentro da linha de mon-
tagem da fábrica de Goiana em 
Pernambuco, da picape  média que 
a Fiat está prestes a lançar para o 
mercado brasileiro.  A nova picape 
da Fiat  Toro ( nome sugerido mas 

Um marco histórico foi alcançado na fábrica da Audi em Ingolstadt, na Ale-
manha: há exatamente 20 anos, em 18 de setembro de 1995, o primeiro A3 
saía da linha de montagem. Desde então, foram feitas mais de 3,5 milhões 
de unidades do modelo em todo o mundo. Hoje, um em cada cinco carros 
da marca é um modelo da família A3. Ao mesmo tempo, o A3 tornou-se um 
carro inovador também no que diz respeito a sistemas de propulsão alter-
nativos, como é demonstrado pela produção simultânea do A3 Sportback 
e-tron, A3 Sportback g-tron e dos modelos A3 clássicos, construídos na 
mesma linha de produção, na fábrica de Ingolstadt.

Ford Shelby GT350 traz inédito indicador de marchas 
A Ford desenvolveu para o Mustang Shelby GT350 
um novo indicador de troca de marchas de alto de-
sempenho projetado no para-brisas que evita a dis-
tração do motorista ao olhar para o conta-giros no 
painel. Em um carro com potência de 526 cavalos, 
este é mais um recurso importante de segurança.
 Luzes indicadoras que mostram o ponto ideal de tro-
ca de marcha para aceleração máxima são usadas há 
décadas pelos pilotos de corrida, oferecendo uma lei-
tura mais rápida que o tacômetro. Porém, a maioria 
dessas luzes atrapalha o campo de visão ou fica num 
ponto que obriga o motorista a olhar para baixo.

ainda não confirmado), terá cabine 
dupla e deverá medir quase 5 me-
tros de comprimento. O entre-eixos 
será cerca de 20 cm maior que o do 
Jeep Renegade ( 2,57 metros), to-
talizando cerca de 2,80 metros.  A 
altura será a próxima ao do SUV, 
mas tudo indica que distância em 
relação ao solo será maior.  A nova 
picape  média da Fiat  será equi-
pada com motor 1.8 E.torQ EVO 
Flex, câmbio manual e tração 4x2 e 
motor 2.0 turbodiesel , câmbio au-
tomático de nove marchas e tração 
4x4, c. A capacidade de carga é de 
uma tonelada e a suspensão traseira 
é independente. 

no Belini. A homenagem chega 
ainda em um momento emocio-
nante da carreira de Jaime; após 
quase três décadas de trabalho 
na GM, ele irá se aposentar da 
companhia no final de 2015.



0525 de setembro a 01 de outubro de 2015Conectados para te ajudar comprar e vender!

EXPEDIENTE

O Jornal WebSeminovos, não se 
responsabiliza pelos anúncios 
veículados nesta edição, todos os 
preços, estado de cada veículo e 
documentação é por conta e risco 
do comprador e do vendedor. As 
peças de publicidade veículadas 
pelos nossos anunciantes são 
de inteira responsabilidade dos 
mesmos. Toda a veracidade 
dos artigos assinados são de 
responsabilidades de seus autores.
O Jornal WebSeminovos, pede total 
atenção para o comprador na hora 
de fechar negócio, sempre as vistas 
de testemunhas e lugares seguros e 
de preferência com pagamento via 
transferência bancária, obviamente 
depois de checar todas as 
informações de quem está vendendo 
o carro. Aqui no WebSeminovos 
trabalhamos com toda a atenção para 
te ajudar fazer uma ótima compra e 
ótima venda!

O Jornal WebSeminovos é uma publicação 
semanal da Webseminovos Sistemas  
Ltda, com sede em Belo Horizonte inscrita 
no CNPJ: 20.035.265/0001.32 todo seu 
conteúdo pode ser lido também no site de 
classificados www.webseminovos.com.br.
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Siga-nos!

Notas
Concessionária Garra apresenta o novo UP! TSi

Novo Uno Fiat Fun
ganha versão  carrinho

controle remoto

O UP! TSi chegou para inaugu-
rar uma nova fase do segmento de 
compactos no Brasil. Prevendo o 
sucesso do veículo mais potente e 
econômico da categoria, a conces-
sionária Garra VW preparou con-
dições exclusivas para apresentá-lo 
com ótimo custo-benefício.
O TSi promete uma combinação 
incrível: o desempenho de um 1.6 
com taxa de consumo de um 1.0. De 
acordo com o Inmetro, este é o carro 
de menor consumo do país. Testes 
comprovam que a fera faz 16,7 km/l 
na cidade e 21,7 km/l na estrada 
com gasolina. Já com etanol os nú-
meros também surpreendem, foram 
11,3 km/l no circuito urbano e 14,7 
km/l no rodoviário.  

Produzido pela CKS, brinquedo é ideal 
para público infantil, as crianças já po-
dem escolher o presente para o dia 12 
de outubro. O carrinho de controle re-
moto do Novo Uno Fiat Fun acabou de 
chegar ao e-commerce Fiat Fashion e 
a lojas especializadas de todo o Brasil. 
Lúdico e divertido, o brinquedo foi de-
senvolvido para atender o público até 
5 anos, e apresenta layout e controle 
remoto adequados a faixa etária.

um ótimo controle de tração, que evi-
ta escorregar nas arrancadas e curvas 
e garante ultrapassagens seguras. Para 
completar, o TSi tem um visual moder-
no e divertido, uma direção agradável 
e menor índice de reparabilidade, ou 
seja, custa menos no conserto. 
O UP! TSi está disponível na Garra 
para Best Drive. Se já vale a pena di-
rigir um veículo com tanta potência e 
economia, vale ainda mais adquiri-lo 
através de exclusivas condições de pa-
gamento que a Garra garante.
Agende já o seu Best Drive!
Entre em contato:
http://www.garrabh.com.br/
WhatsApp: 9962-5477

O novo modelo da Volkswagen ga-
nhou nota máxima em segurança de 
adultos e crianças. O veículo tem 

Fiat lança linha 2016 do Siena

Sedã compacto tem novi-
dades no acabamento in-
terno e no pacote de opcio-
nais. A Fiat lançou a linha 
2016 do seu sedã compacto 
de entrada, o Siena EL. A 
única novidade é a adoção 
dos novos painéis das por-
tas e a oferta de novos itens 
opcionais como  porta-ócu-
los, painéis de portas em tecido e 
minissaias pintadas na cor do ve-
ículo, trazendo mais praticidade e 

esportividade ao modelo. Os pre-
ços são de Siena R$ 35.770 (1.0) e 
R$ 38.500 (1.4).
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Novo Hyundai  HB20 chega com
novidades e novo design

Da Redação

Modelo passa a incorporar evolução da filosofia de design da Hyundai. Versão 1.6 conta agora com 
câmbio de seis velocidades, manual ou automático. Seus preços variam entre R$ 38.995,00 e 46.345,00

Na trazeira novas lanternas Clear Type, garante mais precisão na iluminação e um aspecto bem inovador

O modelo recebeu  transmissão 
de seis velocidades nas versões 
1.6 manual e 1.6 automática com o 
objetivo de aprimorar ainda mais 
o prazer de dirigir e melhorar o de-
sempenho e a eficiência energética

Acaba de ser lançado em Ati-
baia, interior de São Paulo o 
novo HB20  que passa pela 

primeira renovação apenas três anos 
após seu lançamento no mercado 
nacional, trazendo nova identidade 
visual, inédita conectividade com 
smartphones, câmbio de seis mar-
chas, ar condicionado automático 
digital, entre outros itens de conforto 
e segurança. A versão hatch é a pri-
meira a ser apresentada, com vendas 
a partir de 10 de outubro.
Para a reestilização, o visual foi total-
mente atualizado seguindo a evolu-
ção da filosofia de design da Hyundai 
– Escultura Fluida 2.0 –, que pros-
segue com inspiração na natureza, 
acrescentando maior refinamento 
nas formas e acabamentos. O concei-
to foi responsável por transformar a 
Hyundai, a partir de sua versão 1.0 
lançada em 2009, em referência em 
design automotivo, ajudando a marca 
a criar uma linguagem familiar e uma 
conexão emocional entre os clientes 

e seus veículos.
O Novo HB20 passa a contar com 
exclusiva central de entretenimento 
blueMedia®, trazendo a bordo conec-
tividade e conveniência. O sistema é 
compatível com o Car Link®, aplica-
tivo que permite o espelhamento do 
conteúdo de smartphones Samsung 
e LG na tela da central multimídia. 
O funcionamento com o Apple Car-
Play®, para iPhones, está previsto 
para 2016.

Novidades no exterior

Com aparência arrojada, o HB20 re- cebe nova grade hexagonal dianteira 
com detalhes cromados, como vem 
ocorrendo com os demais veículos da 
marca ao incorporar a evolução para a 
Escultura Fluida 2.0, a partir de 2014. 
Na versão Premium do Novo HB20, 
foram introduzidos faróis com proje-
tores e Light Guide de LED, que se 
sobressaem pelo design, alta tecnolo-
gia embarcada e nível de acabamento.
Para versões Premium e Comfort Sty-
le, há novas lanternas Clear Type, as-
sim como faróis de neblina dianteiros 
com projetor, garantindo mais preci-
são na iluminação e aspecto estético 
refinado e tecnológico.
Para todas as versões são novos os 
para-choques dianteiro e traseiro e a 
identificação de emblemas, valorizan-
do uma aparência mais limpa. Calotas 
e rodas de liga leve têm design atuali-
zado, com traços mais marcantes.
Duas novas cores metálicas – Pra-
ta Sand e Bronze Terra – dão um ar 
de maturidade e elegância ao HB20, 
somando-se às tradicionais Prata 
Metal e Cinza Titanium, aos tons 
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sólidos Preto Onix e Branco Polar e 
à pintura perolizada Azul Sky.

Interior

Por dentro, o Novo HB20 está mais 
estiloso e confortável. Todas as ver-
sões tiveram seus tecidos de ban-
cos renovados. Um dos grandes 
destaques é o pacote de couro Dark 
Brown, com bancos, painel das por-
tas dianteiras e manopla de câmbio 
em couro marrom, garantindo uma 
harmonia de tons e agregando exclu-
sivamente à versão Premium a sofis-
ticação encontrada em automóveis de 
categorias superiores.
Câmbio de seis velocidades e melho-
rias para redução de consumo
O Novo HB20 recebe transmissão de 
seis velocidades nas versões 1.6 ma-
nual e 1.6 automática com o objetivo 

de aprimorar ainda mais o prazer de 
dirigir e melhorar o desempenho e a 
eficiência energética. Em ambas, a 
sexta marcha funciona comooverdri-
ve, para redução do consumo de com-
bustível, das emissões de poluentes e 
do nível de ruído em altas velocidades.
Com o novo câmbio manual, a velo-
cidade máxima do HB20 subiu para 
189 km/h e o tempo de aceleração 
de 0 a 100 km/h foi mantido em 9,3 
segundos. No caso da transmissão 
automática, houve melhora expressi-
va no desempenho: a velocidade má-
xima aumentou 8%, para 190 km/h, 
e o tempo de aceleração de 0 a 100 
km/h diminuiu 4%, fechando em 
11,0 segundos. A opção automática 
possui comando sequencial, em que 
o motorista pode desfrutar do con-
trole manual das marchas a qualquer 
momento.

A nova central de entretenimento do HB20 será também compatível 
com o Apple CarPlay , a forma mais segura de utilizar o iPhone dentro 
de um veículo, integrando o dispositivo com o sistema de multimídia 
e seus controles

Por dentro, o Novo HB20 está mais estiloso e confortável. Todas as 
versões tiveram seus tecidos de bancos renovados

Um dos grandes destaques é o pacote de couro Dark Brown, com 
bancos, painel das portas dianteiras e manopla de câmbio em couro 
marrom, garantindo uma harmonia de tons e agregando exclusiva-
mente à versão Premium

Com aparência arrojada, o HB20 recebe nova grade 
hexagonal dianteira com detalhes cromados, para 
todas as versões são novos os para-choques 
dianteiro e traseiro e a identificação de emblemas, 
valorizando uma aparência mais limpa
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Na parte inferior Trazeira, o painel no estilo “pintura no molde” integra de 
forma harmoniosa o receptor de engate de reboque opcional, juntamente 
com refletores traseiros vermelhos para maior visibilidade noturna

Na união do perfil lateral e da traseira, encontramos a famosa forma 
de “escudo” do Jeep, que se junta às lanternas traseiras quadradas, 
inspiradas no Wrangler, com molduras pretas

O porta-malas é relativamente pequeno, mas com banco rebatido 
aumenta muito

Jeep Renegade combina visual robusto, 
interior caprichado e bom desempenho

Por Carlos eduardo Silva

 Avaliamos a versão Longitude equipada com motor diesel do utilitário-esportivo compacto.
O sucesso do Jeep Renegade é incontestável: basta ver a quantidade dele que já está nas ruas.  No 

mês passado, por exemplo, foram comercializadas 4.598 unidades do modelo, segundo números divul-
gados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

O WebSeminovos avaliou o 
modelo, em sua versão Lon-
gitude Diesel. De cara, o utili-

tário-esportivo (SUV) já agrada pelo 
desenho. Traços marcantes evocam 
a tradição da marca, principalmente 
os para-lamas trapezoidais, a grade 
com sete fendas e os faróis redondos. 
Por dentro, há pequenos detalhes que 
lembram aos ocupantes da tradição 
da marca norte-americana. Mas não 
há qualquer traço rústico. O Renega-
de se destaca pelo acabamento impe-
cável, com materiais emborrachados 
no painel e ótimos arremates. No 
centro do quadro de instrumentos, a 
tela de TFT de sete polegadas é com-
pleta, com informações sobre o SUV.
O espaço interno é razoável: quatro 
ocupantes viajam com algum confor-
to. Um terceiro passageiro no banco 
de trás torna a viagem mais descon-
fortável. O porta-malas é o ponto 
fraco. São apenas 260 litros de capa-
cidade até a altura da tampa de cober-
tura. Se o banco traseiro for rebatido, 
ela aumenta para 1.300 litros.
Desempenho
Sem dúvida, um dos pontos fortes 
do Renegade Diesel é o seu pro-

pulsor, um 2.0 turbo com injeção 
direta que entrega  170 cv a 3.750 
rpm e torque de 35,7 kgfm a 1.750 
rpm. O câmbio é automático de 
nove velocidades. Com força des-
de as rotações mais baixas e trocas 
de marchas suaves, a condução do 
jipinho é agradável na cidade. Na 
estrada, as ultrapassagens são se-
guras e, em velocidade de cruzei-
ro, o motor trabalha em giro baixo, 
proporcionando baixo consumo e 
silêncio na cabine.
O modelo oferece o Select Terrain, 

com quatro modos de condução pre-
definidos na versão Longitude, além 
da possibilidade de “travar” a tração 
em 50% para cada eixo e a reduzida 
com relação de 20:1, todas com acio-
namento por meio de teclas no con-
sole central.

Pacote

Com preço a partir de R$ 109,9 mil, 
ele traz de série um pacote de itens 
de série em que se destacam  airba-
gs frontais, freios ABS, controles 
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eletrônicos de estabilidade e tração, 
assistente de partida em rampa, sis-
tema Isofix para fixação de cadeiri-
nhas infantis, vidros, travas e retro-
visores elétricos, direção elétrica, 
alarme, sistema multimídia com tela 
sensível ao toque, câmera de ré, crui-
se-control, rodas de liga leve de 17 
polegadas, freio de mão eletrônico e 
computador de bordo.  Ele ainda tem 
controle eletrônico anticapotamento 
e ar-condicionado com duas zonas de 
temperatura.
Opcionalmente, o Renegade Longi-
tude ainda pode ser equipado com  
airbags laterais, vendidos em um pa-
cote que inclui ainda airbags do tipo 
cortina e para os joelhos do motorista 

(totalizando sete bolsas) e um siste-
ma de monitoramento da pressão dos 
pneus. O revestimento em couro tam-
bém é opcional, oferecido em con-
junto com rodas de liga leve maiores, 
de 18 polegadas. Por fim, há a opção 
de teto panorâmico. Completo e com 
pintura metálica, o valor dessa versão 
chega a R$ 127 mil.

Mercado

Hoje, o Jeep Renegade equipado com 
motor diesel não tem concorrentes 
diretos entre os utilitários-esportivos 
compactos. As opções com esse tipo 
de combustível estão em segmentos 
superiores.

Av. Raja Gabáglia, 2222 ‐ Estoril

O interior tem uma aparência robusta e enérgica, os detalhes cuidado-
samente trabalhados, as escolhas de cores e materiais inovadores e 
de alta qualidade, a tecnologia de ponta oferece muito conforto

Seu motor é a Diesel 2.0 Turbo de injeção direta que rende  170 CVCom ampla abertura nas portas facilita a entrada e saída no veículo
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Tiger 800 XCx inspira a pôr o pé
na estrada – ou fora dela

Texto: Arthur Caldeira - Fotos: Renato Durães

Motor tricilíndrico de 800cc e 95 
cv recebeu melhorias internas e 
novo câmbio

Painel é completo e de fácil visu-
alização. Botão (m) para alternar 
modos de pilotagem não é prático

Tiger 800 XCx é alta, mas banco oferece ajustes em duas posições

sear” em quarta marcha a 50 km/h 
na cidade, ou engatar sexta e esticar 
a velocidades acima de 200 km/h. A 
Tiger 800 XCx “empurra” bem des-
de os 3.000 giros, mantendo o fôle-
go até 10.000 rpm. 
Em conjunto com a precisão do 
acelerador eletrônico está um novo 
câmbio, derivado da esportiva Day-
tona 675, com engates mais suaves 
e precisos. Nem mesmo ao ligar a 
moto e engatar a primeira marcha, 
ouve-se algum tranco. 
O novo motor e toda essa tecnolo-
gia fazem da nova 800 XCx uma 
moto mais versátil e segura. E, 
ao mesmo tempo, mais eficiente 
para “tentar” acabar com a fama 

A Triumph Tiger 800 XCx, 
lançada no Brasil em março, 
recebeu diversas melhorias. 

Entre elas, novas suspensões, motor 
mais eficiente, acelerador eletrôni-
co, novo câmbio e muita tecnologia. 
E esta versão XCx, top de linha, 
também subiu de preço e é vendida 
a R$ 45.390 – a versão XC anterior 
era vendida a R$ 39.990.
O “x” minúsculo indica a presença 
de diversos acessórios “extras” já 
instalados como itens de série no 
modelo: protetores de mão e de cár-
ter em alumínio, barras protetoras 
do motor, cavalete central, além de 
modos de pilotagem que ajudam a 
fazer desta versão uma aventureira 
versátil e segura. 

No asfalto

Embora tenha sido mantida a arqui-
tetura do motor de três cilindros e 
800 cm³, internamente foram feitas 
mudanças no cabeçote, caixa de 
marchas e no sistema de alimenta-
ção, este último adotando acelera-
dor eletrônico (ride-by-wire). Além 
do controle mais preciso da acelera-
ção, possibilitou a instalação de três 
modos de pilotagem: Road, Off-Ro-
ad e uma opção Rider que permite 
personalizar os ajustes da resposta 
do acelerador, do controle de tração 
e dos freios ABS. 
Os números de desempenho não 
sofreram alterações: os 95 cv de 
potência máxima chegam a 9.250 
rpm e o pico de torque de 8,06 kg-
f.m continua sendo atingido a 7.850 
rpm. Mas, ao pilotar a nova versão 
nota-se que há mais força em baixos 
e médios regimes. É possível “pas-

Recheada de eletrônica e com diversos acessórios como itens de série, a versátil bigtrail inglesa 
está pronta para uma grande aventura

de “beberrona” da versão anterior. 
Segundo a Triumph, as mudanças 
reduziram o consumo. Mas, na 
prática, a melhora não foi assim 
tão grande: na antiga Tiger 800 
o consumo variou entre 15 e 17 
km/l; com esta nova XCx rodei no 
máximo 18,3 km com um litro de 
gasolina, mas cheguei a fazer mé-
dias de 16 km/l. Uma melhora que 
amplia um pouco as capacidades 
touring do modelo com a autono-
mia do tanque de 19 litros atingin-
do 340 km.
Para aprimorar o conforto, os gene-
rosos cursos das novas suspensões 
WP ajudam. O garfo telescópico 
invertido tem tubos de 43 mm, com 
220 mm de curso e ajuste de com-
pressão e retorno. Na traseira, um 
amortecedor WP com reservatório a 
gás separado é ajustável na pré-car-
ga e compressão e permite 215 mm 
de curso. Mais que suficiente para 
enfrentar buracos e imperfeições no 
piso e até mesmo “ignorar” lomba-
das e valetas. 
O impressionante é que, mesmo 
com essas longas suspensões e as 
rodas raiadas com aro de 21 po-
legadas na dianteira, a Tiger 800 
XCx mantém o apetite por curvas. 
Contorna-as com estabilidade e 
transmite confiança ao piloto como 
se fosse uma naked esportiva. Sem 
dúvida, essa bigtrail inglesa tem 
uma das melhores ciclísticas en-
tre as aventureiras: maneabilidade 
neutra e previsível até mesmo em 
manobras de baixa velocidade.
A Tiger 800 XCx é uma moto alta, 
mas o banco pode ser ajustado fa-

cilmente em duas posições. Com 
1,71 m optei pela mais “baixa”: a 
840 mm do solo (a mais alta fica 
a 860 mm). A posição de pilota-
gem é ereta, com as pernas pouco 
flexionadas e o tronco levemente 
inclinado à frente – outra mudan-
ça neste modelo 2015 foi o guidão 
mais alto e avançado. O parabri-
sa, apesar de não oferecer ajustes, 
cumpre bem seu papel de desviar o 
vento mesmo em velocidades mais 
altas. Um útil cruise control (pilo-
to automático) no punho direito 
completa as qualidades “touring” 
da nova Tiger XCx.
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Renovados, maxiscooters da
BMW estão mais seguros

Está aberta a temporada de lan-
çamentos 2016 na Europa – 
tudo porque estamos a menos 

de dois meses do EICMA 2015, o Sa-
lão de Motos de Milão (ITA), o maior 
e mais importante evento do setor de 
duas rodas do mundo. A alemã BMW 
antecipou-se e anunciou a sua renova-
da linha de scooters de 650cc. A ci-
clística e a motorização não sofreram 
grandes mudanças, mas o visual foi 
renovado, principalmente do modelo 
mais esportivo, que agora se chama 
C 650 Sport. Já o C 650 GT continua 
oferecendo características voltadas ao 
turismo, já que traz conforto e boa ca-
pacidade de carga. 
De acordo com a marca, a transmis-
são CVT foi redesenhada para pro-
porcionar uma resposta mais instantâ-
nea quando o piloto gira o acelerador. 
Ambos também receberam um novo 
sistema de escapamento para atende-
rem às normas de emissão de ruídos.
Outra grande novidade é que agora, 
além dos freios ABS de última gera-
ção, os dois modelos virão equipados 
com controle de tração, que a BMW 
batizou de Automatic Stability Con-
trol (ASC). A fábrica também criou 
o Side View Assist para aumentar a 
segurança do motociclista. O siste-
ma, comum em alguns carros de luxo, 
detecta veículos nos pontos cegos e 
alerta o piloto por meio de uma luz de 
advertência na haste do retrovisor – o 
item será opcional apenas no modelo 
C 650 GT. 

Mais seguros

Para oferecer total segurança ao pilo-
to, os reformulados maxiscooters da 
BMW ganharam freios ABS de ulti-
ma geração, o 9.1MB, desenvolvido 
em parceria com a Bosch. Tanto o C 
650 Sport como o C 650 GT agora 
saem da linha de produção com um 
bônus no quesito segurança: a adoção 
do controle de tração. O recurso atua 
principalmente para não deixar a roda 

Texto: Aldo Tizzani - Fotos: Divulgação

C 650 Sport e o C 650 GT passaram por um face-lift e também ganharam controle de tração e 
freios ABS de última geração

O modelo Sport traz um completo painel de 
instrumentos

Completo, o painel de instrumentos da versão 
650 GT é mais sofisticado

Remodelada, a linha de maxiscooters da BMW será apresentada no Salão de Motos de Milão (ITA)

traseira derrapar em superfícies escor-
regadias. A tecnologia usa os mesmos 
sensores que monitoram a atuação do 
sistema de freios ABS. 
Como item opcional, a marca báva-
ra coloca ainda à disposição do con-
dutor o sistema Side View Assist, 
muito usado em carros de luxo, e 
que informa ao piloto a aproxima-

ção lateral de outros veículos. Esta 
inovação, a primeira do mundo para 
os veículos de duas rodas, só estará 
disponível para o C 650 GT.
A linha de maxiscooters da BMW 
está equipada com motor de dois ci-
lindros em linha, com 647 cm³ de ca-
pacidade e 60 cv de potência máxima 
a 7 500 rpm. Para deixá-lo mais efi-

ciente e menos poluente, o propulsor 
teve seu mapeamento redefinido. Para 
um comportamento ainda mais dinâ-
mico os modelos ganharam uma nova 
transmissão CVT que, em conjunto 
com novos revestimentos de embre-
agem, proporciona respostas mais 
eficientes e vigorosas, principalmen-
te nas arrancadas. Para completar, o 
conjunto de suspensão foi totalmente 
revisado e passa a oferecer um maior 
nível de conforto. Na dianteira, os no-
vos C 650 e C 650 GT continuam a 
usar garfo telescópico invertido. Na 
traseira, um monobraço oscilante com 
um amortecedor posicionado lateral-
mente. O conjunto é “amarrado” a um 
quadro tubular de aço e alumínio mais 
resistente a torções. 
O preço e a data de quando os novos 
scooters BMW irão chegar às conces-
sionárias da marca na Europa ainda 
não foram definidos. No Brasil, os 
modelos deverão desembarcar so-
mente no primeiro semestre de 2016.

O C 650 Sport (esq) é mais 
esportivo. Já o C 650 GT traz 

características de moto touring
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Ducati faz prévia do Salão Duas Rodas 
e lança Scrambler no Brasil

Apresentada no Salão de Mo-
tos de Colônia (Alemanha) 
em 2014, a Ducati Scram-

bler desembarca agora no Brasil e 
faz uma prévia do Salão Duas Ro-
das, que acontece em São Paulo en-
tre 7 e 12 de outubro no Anhembi. A 
nova moto, que faz uma releitura do 
icônico modelo dos anos de 1970, 
chega apenas na versão “Icon”, na 
cor amarela com rodas de liga-leve 
e será fabricada no Brasil. O preço 
ainda não foi definido pela mar-
ca, mas durante o lançamento, que 
reuniu imprensa, concessionários e 
convidados em 23 de setembro, es-
peculava-se que o preço deverá gi-
rar entre R$ 32.000 e R$ 37.000. 
A Scrambler ficará exposta até 4 
de outubro no “The Land of Joy”. 
O espaço na Rua Oscar Freire, ba-
dalado endereço na capital paulista, 
foi criado para transmitir o universo 
do estilo jovem e divertido proposto 
pelo novo modelo italiano. Os clien-
tes e fãs da marca poderão conhe-
cer a moto de perto, além de curtir 
atrações gastronômicas, artísticas e 
musicais preparadas especialmente 
para o lançamento da Scrambler.

A moto

O conceito da Scrambler Ducati 
é o de preservar a aparência con-
temporânea da icônica motocicle-
ta fabricada pela marca nos anos 
70. De acordo com a companhia, 
a Scrambler não é retrô, mas sim 
uma representação do que o mo-
delo seria se a marca nunca tivesse 
parado de fabricá-la. 
Projetada para atrair um consumidor 
mais jovem, a nova Scrambler Icon 
manteve algumas características do 
modelo original, como o tanque em 

Texto: Arthur Caldeira - Fotos: Divulgação/

Releitura do icônico modelo dos anos 70, nova moto ficará exposta no espaço “The Land of Joy” 
até 4 de outubro às vésperas do evento. Preço ainda não foi definido

formato de gota com suas tampas la-
terais feitas em aço escovado e com 
o logo do modelo. Por ser uma mo-
tocicleta “pós-moderna”, a Ducati 
Scrambler mescla tecnologias atuais 
com toques clássicos. O farol dian-
teiro redondo, por exemplo, conta 
com luzes de LED e iluminação 
diurna em volta do aro. Na traseira, 
a lanterna é equipada com LED e o 
painel – que fica posicionado acima 
e levemente à direita do farol – é to-
talmente digital e tem tela de LCD. 

Ciclística e motor 

A Scrambler Icon tem quadro cons-
truído em treliça de aço tubular em 
treliça, que abraça o propulsor. Para 

facilitar o apoio dos pés no chão, a 
altura do assento em relação ao solo 
é de apenas 790 mm. Compacta, seu 
peso total a seco é de 170 kg e seu 
tanque de combustível tem capaci-
dade para 13,5 litros de gasolina. 
O conjunto de suspensão é da mar-
ca Kayaba. Na dianteira, garfo te-
lescópico invertido com tubos de 
41 mm. Na traseira, monoamorte-
cedor e balança oscilante em alu-
mínio. Ambos contam com curso 
de 150 mm e ajuste na pré-carga da 
mola, tudo para garantir conforto 
em todo tipo de terreno. 
Para fazer jus ao nome “Scrambler”, 
como eram chamadas as primeiras 
motos adaptadas para rodar na ter-
ra, a Ducati Icon calça pneus de uso 
misto Pirelli MT60 RS nas suas ro-
das de liga-leve aro 18, na dianteira, 
e aro 17, na traseira. 
O sistema de freios usa um disco 
de 330 mm de diâmetro, mordido 
por pinça Brembo de quatro pis-
tões, na frente; e disco único de 
245 mm de diâmetro, atrás, acio-
nado por pinça Brembo de um 
pistão. Ambos são auxiliados pelo 
sistema ABS de série. 
O coração dessa linha é o Desmo-
due, um propulsor de dois cilindros 
em “L” de 803 cm³, com comando 
de válvula Desmodrômico e arre-
fecimento a ar e óleo, derivado da 
Monster 796. Porém, com coman-
dos de válvula e virabrequim re-
desenhados para oferecer potência 
mais linear. Segundo a Ducati, o 
motor foi projetado para oferecer 

uma aceleração suave e precisa 
durante todas as faixas de rotação. 
Sendo assim, consegue produzir 75 
cavalos de potência as 8.250 rpm 
e torque máximo de 6,9 kgf.m aos 
5.750 giros. 
A versão Icon é o modelo standard 
e o único da família que virá para 
o Brasil – há ainda outras três ver-
sões no exterior. Disponível apenas 
na cor amarela com o banco preto, 
a Scrambler Icon traz guidão largo 
e alto, que garante uma posição de 
pilotagem relaxada.

Tanque segue as linhas do modelo 
dos anos 70: em forma de gota e na 
cor amarela com laterais em aço

Antonino Labate (à esq.), diretor da Ducati no Brasil, apresenta a Scram-
bler no “The Land of Joy”

Scrambler ficará exposta no espaço 
“The Land of Joy” em Sampa como 
uma prévia do Salão Duas Rodas
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Yamaha R1 comemorativa

Consórcio Honda na palma da mão

Dakar 2016 passará por
Argentina e Bolívia

Yamaha volta ao Mundial de Superbike

Motos - Notas

Após o Peru desistir de sediar mais 
uma edição do Rali Dakar por conta 
do fenômeno “El Niño”, a organi-
zação da prova anunciou um novo 
percurso para a edição 2016. O 
rali, conhecido como um dos mais 
difíceis e perigosos do mundo, vai 
passar somente por Argentina e 
Bolívia. A caravana da prova sai 
da capital Buenos Aires, em 2 de 
janeiro, segue para o norte, aden-

tra a Bolívia e depois retorna para 
a Argentina, terminando na cidade 
de Rosário, em 16 de janeiro. De 
acordo com a organização, o novo 
percurso terá menos dunas, porém 
será mais rápido. “Graças à cola-
boração das autoridades bolivianas 
e argentinas poderemos oferecer 
uma prova de qualidade em 2016”, 
afirmou o diretor geral do Dakar, 
Etienne Lavigne.

A Honda lançou um aplicativo que facilitará a aquisição de cotas 
de consórcios para motocicletas e automóveis. Desenvolvido para 
o Consórcio Honda, o aplicativo está disponível para download no 
Google Play e Apple Store. Com a ferramenta é possível simular e 
comprar cotas usando tablet ou smartphone. Com o aplicativo não é 
necessário ir a uma concessionária para fechar o negócio, basta fazer 
o pagamento via cartão de crédito.

A Yamaha anunciou nesta semana que irá retornar oficialmente ao Campeonato 
Mundial de Superbike com a nova superesportiva YZF-R1, de mais de 200 cv 
de potência. Em parceria com a Crescent Racing, a equipe oficial da fábrica ja-
ponesa se chamará Yamaha PATA. Os pilotos serão o francês Sylvain Guintoli, 
campeão da categoria em 2014, e o inglês Alex Lowes, campeão britânico de 
Superbike. A marca dos três diapasões também participará de outras competi-
ções do calendário 2016 de motovelocidade: Campeonato Mundial de Endu-
rance, Superstock 1000 Cup, campeonatos britânico e alemão de Superbike.

5º Motopitanga
De 02 a 04 de outubro
Local: Centro de Eventos do 
Lago - Pitanga (PR)
E-mail: lojaobaobapitanga@hot-
mail.com
Organização: Moto Clube Caipi-
ras do Asfalto

7° Encontro Sobreviventes do 
Apocalypse
De 02 a 04 de outubro
Local: Praça Nossa Senhora da 
Conceição – Barcelos (PR)
E-mail: sobreviventesdoapo-
calypse@gmail.com
Organização: Sobreviventes do 
Apocalypse

13º Encontro de Motociclistas
De 02 a 04 de outubro
Local: Praça Paulo Terra – 
Guapimirin (RJ)
E-mail: carlinhosfantasma01@
gmail.com
Organização: Fantasmas Moto 
Clube

15° Aniversário Motomorfose 
Moto Clube
De 03 a 04 de outubro
Local: Rodovia Washington 

Luiz, Interior Km 222 (primei-
ra entrada à direita), São Carlos 
(SP)
E-mail: buzamotomorfose@hot-
mail.comSite: www.motoclube-
motomorfose.com.br
Organização: Motomorfose 
Moto Clube
Ingresso: 2L ou R$ 5,00 por pes-
soa (revertidos para as entida-
des)

4º Aniversário do Falcão Pere-
grino Moto Clube
De 03 a 04 de outubro
Local: Rua Outono, 46 – Mutuá, 
São Gonçalo (RJ)
E-mail: edris@ig.com.br
Organização: Falcão Peregrino 
Moto Clube

21º Aniversário Moto Clube 
Furões do Vento
Data: 03 a 04 de outubro
Local: Capitania Eventos - pró-
ximo Cristo, Vinhedo (SP)
E-mail: furoesdovento@hot-
mail.com
Organização: Moto Clube Furões 
do Vento
Ingresso: R$5,00 coletados e R$ 
10,00 não coletados

Para comemorar seus 60 anos, 
a Yamaha lançou uma edição 
especial da YZF-R1. A superes-
portiva da Casa de Hamamatsu 
é um ícone entre os amantes da 
motovelocidade. Por conta dis-
so, o fabricante optou pela rou-
pagem com as cores amarelo e 
preto, para relembrar a trajetória 
vitoriosa da marca nas pistas de 
corrida. A edição limitada de 60 
anos não tem apenas apelos es-
téticos, a moto traz equipamen-
tos de grife como o escapamen-
to em titânio da grife Akrapovic. 

O equipamento deve melhorar 
ainda mais o desempenho do 
motor de quatro cilindros em 
linha e 998 cc. O propulsor ori-
ginal, com virabrequim cross-
plane, produz mais de 200 cv de 
potência máxima a 13.500 rpm. 
No restante, a R1 comemorati-
va traz o mesmo chassi, deriva-
do da M1 da MotoGP, e muita 
tecnologia embarcada. O novo 
modelo 2016, chamado de YZ-
F-R1 60th Anniversary Edition 
chegará às lojas em dezembro 
deste ano.

AGENDA (Encontros de Motociclistas)
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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.

DODGE
FIAT

BMW CHEVROLET

CITROËN
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FORD
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HONDA

HYUNDAI

JAC

KIA
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MERCEDES-BENZ MINI

MITSUBISHI

O MELHOR DOS 
DOIS MUNDOS COM 
A MELHOR CONDIÇÃO 
ESTÁ NA MIT CAR.

Consulte condições da promoção com os nossos vendedores. 
Agende um test drive e levamos o ASX 2016 até você.

VENHA CONHECER SEU NOVO ASX 2016.

70%
ENTRADA

A Mit Car está com uma condição 
perfeita para a sua garagem ficar on, 
sem você ficar off. ASX 2016 na mão, 
com juro zero nas prestações e 
emplacamento grátis para você se 
sentir no céu, com as quatro rodas 
na terra. Mas é só em setembro.

Mit Car Catalão | Av. Presidente Carlos Luz , 561 | Caiçara | 31 3419 8300
Mit Car Lourdes | Rua Curitiba, 1.665 | Lourdes | 31 3290 8300 | Belo Horizonte | MG

www.mitcarminas.com.br

/mitcarminas/mitcarminas/mitcarminas

+24
PARCELAS

RE
SP

EI
TE

 O
S 

LI
M

IT
ES

 D
E 

VE
LO

C
ID

A
D

E.

LAND ROVER



20 25 de setembro a 01 de outubro 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.

NISSAN

PEUGEOT

RENAULT

SUZUKI

TOYOTA

VOLKSWAGEN



2125 de setembro a 01 de outubro 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 25 de setembro a 01 de outubro 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.

VOLVO



Av. Babita Camargos, 1.405
Cidade Industrial . Contagem/MG

Lojas também em Ipatinga e Governador Valadares31 2534-9090
Siga a Saitama nas

REDES SOCIAIS: /saitamahonda @saitama_honda @saitamahonda

seuhonda.com.br
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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. Grátis IPVA 2015. Estoque: 5 unidades. Etios Sedan X, com AR, 1.5, 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. Grátis IPVA 2015. Estoque: 5 unidades. Custo Efetivo Total (CET) de 5,78% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 46.915,42. Crédito sujeito a análise e aprovação. O CET apresentado é aplicável ao exemplo 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. 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. 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. 
COROLLA XEI, 2.0, FLEX, AUT., ano/modelo 2015/2016, à vista R$ 88.690,00 ou financiado com o Banco Toyota nas seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), pessoa física, com entrada de R$ 53.214,00 (60%) e 24 prestações fixas de R$1.768,36. 
Taxa de juros prefixada de 0,99% ao mês, equivalente a 12,55% ao ano + IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) no valor de R$ 983,29. Valor Total a ser financiado de R$ 37.610,83 (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 19,35% ao ano. Valor Total a prazo de R$ 
95.654,64. Crédito sujeito a análise e aprovação. Valor adicional de R$ 920,00 para o veículo na cor branco perolizado. Estoque: 2 unidades. Os veículos Toyota Corolla 2.0 16V nas versões Altis e XEi com transmissão Multidrive-S (CVT) de sete velocidades e 1.8 16V 
na versão GLi com transmissão Multidrive (CVT) de sete velocidades ou manual de seis velocidades possuem nota A no Programa Brasileiro de Etiquetagem entre os veículos com menor consumo de combustível da categoria de veículos grandes em 2015. O veículo 
Toyota Corolla 2.0 16V apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,2 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,6 km/l;etanol/ciclo rodoviário: 8,8 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 12,6 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 118 (gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8 
16V com transmissão Multidrive (CVT) de sete velocidades apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,8 km/l; gasolina/ciclo urbano: 11,4 km/l; etanol/ciclo rodoviário: 9,2 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil não renovável (g/km): 110 
(gasolina). O veículo Toyota Corolla 1.8 16V com transmissão manual de seis velocidades apresentou o seguinte consumo – etanol/ciclo urbano: 7,3 km/l; gasolina/ciclo urbano: 10,7 km/l; etanol/ ciclo rodoviário: 9,1 km/l; gasolina/ciclo rodoviário: 13,2 km/l; CO2 fóssil 
não renovável (g/km): 114 (gasolina). Valores de referência medidos em condições-padrão de laboratório conforme NBR 7024 e ajustados para simular condições mais comuns de utilização, podendo não corresponder ao consumo verificado pelo motorista com o 
uso do veículo, que depende das condições do trânsito, do combustível, do veículo e dos hábitos do motorista. Para saber mais, consulte www.inmetro.gov.br e www.conpet.gov.br. Hilux SR, Flex, AT, 4x2, 15/15, a  partir de R$ 89.990,00 à vista. Estoque: 2 unidades. 
SW4, Flex, SR, 4x2, 15/15, R$ 119.900,00 à vista. Estoque: 1 unidade. Créditos sujeitos 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 17 a 30/9/2015.

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR.

FIM DE SEMANA DE 

FEIRÃO É NA OSAKA! 

DIA DA BELEZA!   

VOCÊ É NOSSA CONVIDADA PARA SAIR  

DA OSAKA COM UMA SUPERMAQUIAGEM  

E CURTIR SEU SÁBADO POR AÍ. E QUEM  

ESTIVER AGUARDANDO PODE APROVEITAR  

UM DELICIOSO CAFÉ DA MANHÃ. MELHOR  

QUE ISSO SÓ SE FOR DE  TOYOTA NOVO!  

DIA 19/9, SUPERMAQUIAGEM, DAS  

11H ÀS 15H, NA  OSAKA BH.

VENHA CONFERIR AS CONDIÇÕES  

                                E
SPECIAIS QUE PREPARAMOS PARA VOCÊ!  

                                    
                                   S

INTA A DIFERENÇA DE TER UM TOYOTA!

BH 2129 3000
Av. Carandaí, 874 – Funcionários

Pampulha 3888 0000
Av. Prof. Magalhães Penido, 1.011

36X

ETIOS HATCH X-AC 2016

ENTRADA DE R$ 24.474,00 (60%)
40.790,00

À VISTA POR R$ 

R$ 499

E SALDO EM

IMPERDÍVEL
HILUX AUTOMÁTICA

89.990,00
A PARTIR DE R$ 

SR FLEX 4X2 15/15

36X

ETIOS SEDAN X-AC 2016

ENTRADA DE R$ 27.114,00 (60%)
45.190,00

À VISTA POR R$ 

R$ 550

E SALDO EM

24X

ENTRADA DE R$ 53.214,00 (60%)
88.690,00

À VISTA POR R$ 

R$ 1.768

E SALDO EM

COROLLA XEI 2.0
FLEX AUTOMÁTICO 15/16

0,99
%

TAXA

IPVA 2015 GRÁTIS

IPVA 2015 GRÁTIS
POR R$

DE R$ 135.850,00

119.900,00

SR FLEX 4X2 15/15
SW4

À VISTA

DIA 19/9, DAS 8H ÀS 15H • DIA 20/9, DAS 9H ÀS 14H


