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+ EMPLACAMENTO GRÁTIS
+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS
+ PRONTA ENTREGA
+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.
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JEEP
RENEGADE SPORT
ENTRADA DE R$ 64.200
+ 47X
DE
R$

699

+ PARCELA FINAL DE R$ 17.450

TAXA DE JUROS DE 1,09% A.M

Contorno, 10.601
Antônio Carlos, 6.366

Condição válida para Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, cor verde recon, sem opcionais, no valor à vista de R$ 97.990,00. Taxa de financiamento no Programa Next Jeep a partir de 1,09% a.m.
e 13,69% a.a., com entrada de R$ 64.200,00 (65,52%) e saldo em 48 parcelas, sendo as 47 primeiras no valor de R$ 699,73 e a 48ª no valor de R$ 17.444,50 na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC), pessoa física, com 30 dias de carência para o pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 114.531,81. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/05/2021,
a partir de 1,31% a.m. e 16,87% a.a. Taxa de Registro de Contrato TC de R$ 749,00 e Registro em PR de R$ 350,00. Condição válida até 30/06/2021 ou enquanto durar o estoque de 30 unidades, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O preço apresentado nesta oferta não é válido para os Estados de São Paulo e Paraíba em razão das alíquotas de ICMS praticadas nesses Estados. Os valores à vista e a prazo das parcelas,
a taxa de juros e o CET foram calculados com base no preço público sugerido para os demais Estados da Federação. Consulte as condições e os preços para o seu Estado em uma concessionária Jeep participante
da sua região. Todas as propostas estarão sujeitas à aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Consulte as condições gerais, a tarifa, a taxa de juros, os encargos e o Custo Efetivo
Total (CET) do financiamento antes da contratação em qualquer uma das concessionárias participantes. Condição de pronta-entrega válida exclusivamente na modalidade de venda varejo para o modelo Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, com previsão de entrega de até 30 dias, contados a partir da data do pedido. Estoque para pronta-entrega de 30 veículos. Campanha vinculada à validade do Programa Next Jeep. Ao término do financiamento, a concessionária poderá realizar a recompra do veículo conforme regras e condições estabelecidas no Manual de Recompra do programa e Acordo de Recompra Futura, e o valor poderá quitar a parcela residual e/ou ser utilizado como parte da entrada para um Jeep 0 km. Todas as ações divulgadas acima não contemplam veículos
adquiridos por meio de modalidades de venda direta, incluindo, mas sem se limitar a: pessoa jurídica, produtor rural, PcD, frotas, taxistas, locadoras, leilões e seguradoras. Imagens meramente ilustrativas. Consulte
os demais termos e condições, bem como as configurações e características dos modelos disponíveis em estoque na rede de concessionárias Jeep participantes e/ou na Central de Serviços ao Cliente: 0800 7037 150.

No trânsito, sua
responsabilidade
salva vidas.
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Notas

CAOA CHERY Tiggo 3x Turbo
Chega a Todas as concessionárias da marca no País
A CAOA CHERY já finalizou
a distribuição do Tiggo 3x Turbo à sua Rede de Concessionárias em todo o Brasil. De norte
a sul do País, as lojas da CAOA
CHERY já realizam test drives e
comercializam o novo SUV, que
promete ser mais um sucesso de
vendas no portfólio da marca.
O Tiggo 3x Turbo tem sido muito bem recebido pela rede e seus

consumidores. A entrega dos
modelos vendidos, que é comercializado com preço de lançamento a partir de R$94.990,00,
também já teve início em toda
Rede. Os clientes interessados
em agendar um test drive e conhecer o veículo podem consultar a loja mais próxima pelo endereço: https://caoachery.com.
br/concessionarias.

Tudo sobre o carro na palma da mão

A Volkswagen of America e a
Pinterest lançaram uma experiência única, em que os usuários da plataforma social podem
testar de forma virtual o novo
ID.4. Proporcionando uma visão
integral de 360 graus do SUV
elétrico da VW, a campanha é a
primeira do tipo na Pinterest e
proporciona um novo elemento, prático e informativo, para o
processo de compra de automóveis.
Construída a partir do slogan do
ID.4, com emissão zero - “Antes que ele possa mudar o mundo, tem que modificar o seu”
-, a integração com a Pinterest
disponibiliza uma nova maneira
de informar aos usuários da plataforma sobre o conteúdo que o
inspira. Antes da implementação,
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mais de 8 milhões de “Pinners”
já haviam demonstrado uma ligação ativa com o conteúdo automobilístico. Através dessa ligação, um em cada três usuários
da plataforma manifestaram-se
motivados para procurar um carro que não haviam considerado
comprar inicialmente. Acessando o test drive em 360 graus,
aqueles já inspirados pelo veículo elétrico da Volkswagen podem começar a sentir como ele
pode mudar o seu mundo.
Recentemente eleito World Car
of the Year 2021 (carro mundial
do ano), o ID.4 introduz uma
nova era de mobilidade elétrica
para a Volkswagen. A empresa
planeja lançar no mercado pelo
menos um novo modelo totalmente elétrico a cada ano.#

Nota máxima em site de reclamações
O trabalho da Nissan do Brasil para
manter a satisfação de seus clientes foi reconhecido pelo Reclame
AQUI, site referência para consumidores em reclamações contra
empresas sobre atendimento, compra, venda, produtos e serviços.
A Nissan obteve o selo RA1000,
concedido para companhias que
demonstram a seus consumidores
o compromisso que possuem com
o pós-venda, elevando o grau de
confiança em sua marca, produtos
e serviços. Somente 7% das empresas que estão no site Reclame Aqui
obtêm esse certificado.
A Nissan obteve a nota máxima
do Reclame AQUI, que foi cal-
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Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!
O Jornal WebSeminovos digital, 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.

culada com base nos últimos seis
meses. Para que uma companhia
tenha esse certificado é necessário atingir alguns critérios como
avaliações acima de 50, responder mais de 90% das solicitações
dos consumidores, ter acima de
90% de solução dos casos, obter
nota média acima de 7 na avaliação dos consumidores e no quesito “voltaria a fazer negócios com
a empresa” conquistar uma pontuação superior a 70%.
O Reclame AQUI criou o Selo
RA1000 com o objetivo de destacar as empresas que possuem excelentes índices de atendimento
em seu site.#

Toda a veracidade dos artigos assinados são de
responsabilidades de seus autores.
O Jornal WSN NEWS digital, 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!

Siga-nos!
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Lançamento

Novo Peugeot 3008 ganha
visual agressivo
Apresentado nas versões GT Pack e Griffe, o SUV médio da Peugeot chega ao Brasil com muitas
alterações no design, mas o motor continua o antigo turbo 1.6 de 165 cv de potência

Luiz Eduardo Soares
Redator

U

tilizando a mesma plataforma EMP2 do Peugeot 5008
de 7 lugares, o Novo 3008
da marca foi apresentado pela primeira vez na Europa, em setembro
do ano passado, quando ganhou
uma série de prêmios pela inovação, segurança e design. Agora, o
SUV chega ao nosso mercado oferecendo apenas a motorização 1.6
THP (turbo) de 165 cv de potência e
torque máximo de 24,5 kgfm a apenas 1.400 rpm. Para o futuro, pode
ser que o Peugeot 3008 receba um
motor turbo de menor cilindrada e
até mesmo uma versão híbrida.
Para todas as versões o câmbio é
o automático de 6 marchas. São
duas as versões disponibilizadas
do Novo Peugeot 3008 ao público
brasileiro: a Griffe ao preço de R$
229.990 e a mais completa GT Pack
por R$ 249.990.
Seu novo design anuncia os códigos
de uma nova era de modernidade,
com elegância pronunciada, dianteira redesenhada, lanternas traseiras Full LED, novas cores de car-

O SUV médio da Peugeot reúne o que há de mais moderno nos veículos da marca

roceria e uma opção exclusiva para
a versão GT Pack, o “Black Pack”.
Dotado de tecnologias inteligentes,
o Novo Peugeot 3008 oferece ajuda

à condução de última geração, bem
como o novo Peugeot i-Cockpit 2.0
equipado com um novo painel de
instrumentos com visualização de

alta qualidade e uma nova tela sensível ao toque de 10 polegadas de
alta definição para a GT Pack e de
8” para a versão Griffe.

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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A nova grade sem moldura e os faróis mais afilados dão nova identidade para o 3008

Design moderno
O Novo Peugeot 3008 apresenta
uma nova dianteira com estilo diferenciado e único, trazendo requinte e dinamismo. Uma nova grade
Frameless, sem moldura, consolida
o estilo cada vez mais suntuoso,
ao mesmo tempo em que mantém
a fluidez das linhas. Em um novo
efeito de design, suas aletas se prolongam sob os faróis, realizando a
fusão de todos os elementos. Finalmente, o emblema do modelo agora
está posicionado à frente do capô.
Para acentuar a esportividade, aberturas laterais em preto brilhante e
uma placa de proteção inferior integram o para-choque a partir do
primeiro nível de acabamento. No
GT Pack, uma grade específica evidencia a subida de gama estilística
das versões.
Os faróis dianteiros também foram
redesenhados para acentuar a agres-

sividade e romper ainda mais com
os códigos em vigor. Eles contam
com tecnologia LED nos dois níveis
de acabamento, com um prolongamento de DRL na forma de presa,
e com a extremidade cromada. Essa
assinatura luminosa está perfeitamente alinhada com o estilo atual
da Peugeot, sendo imediatamente
reconhecível.
No nível de acabamento GT Pack,
os faróis Full LED promovem uma
pegada high-tech e diferenciada,
graças à extensão da assinatura luminosa e à função de iluminação
em curvas (EVS) que otimiza a O interior I-Cockpit 2.0 possui acabamento primoroso e design muito
visibilidade até 90 km/h. Os faróis atraente
de neblina foram substituídos pela
função “Foggy Mode” integrada
aos faróis Full LED, que acende os
faróis de luz baixa com intensidade
reduzida quando as luzes de neblina
traseiras são acionadas.
Na traseira, as novas lanternas adotam a tecnologia Full LED (inclusive para a luz de ré), exibindo garras

Além de central multimídia de 10”, existem teclas de comando do tipo
piano

Para o consumidor brasileiro, a Peugeot disponibiliza o 3008 nas versões GT Pack e Griffe

3D que tornam a assinatura luminosa mais incisiva. As setas de direção
são do tipo “scrolling”, enquanto as
lanternas são recobertas com acabamento em black piano, que se estende por toda a largura da tampa do
porta-malas de ambos os lados do
veículo, aumentando visualmente
a largura da traseira. Além disso,
os emblemas GT (nos para-lamas
dianteiros e na tampa do porta-malas) foram modernizados.
O Novo Peugeot 3008 será ofereci-

do nas cores: Azul Vertigo e Vermelho Ultimate para GT Pack. Para a
opção Griffe, o Branco Nacré, Cinza Artanse, Cinza Platinium e, Preto
Perla Nera.
Novo I-Cockpit 2.0
No Novo Peugeot 3008 o i-Cockpit
2.0 evoluiu e ficou mais moderno e
sofisticado, contando com cluster
digital de 12,3 polegadas, configurável e personalizável; nova central

13

multimídia com tela tátil de 10” e
alta definição, acompanhada por
sete elegantes teclas “toggles switches” (tipo piano), que permitem
acesso direto e permanente às principais funções de conforto: rádio,
ar-condicionado, navegação 3D conectada com comando de voz, configurações do veículo, aplicativos
móveis e pisca-alerta.
Todas as configurações vêm equipadas de fábrica com o seletor de
modos de condução que permite
escolher entre os modos Normal,
Sport e Eco.
Destacando a modernização do
i-Cockpit, novos estofados e acabamentos marcam a subida de quali-
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dade e a atratividade do habitáculo;
novo revestimento de couro Alcantara Preto Mistral no GT Pack; novo
revestimento de couro preto com
pespontos Tramontane na versão
Griffe; e Novo retrovisor interno
“Frameless” na versão GT Pack.
A bordo do Novo Peugeot 3008,
o sistema Peugeot Driver Assist
Plus - que se traduz em “auxílios
à condução” complementa a oferta
de tecnologias embarcadas: piloto
automático adaptativo e inteligente Stop & Go, correção e alerta
de permanência em faixa, Active
Safety Brake ou frenagem automática de emergência, leitor de novas
sinalizações de velocidade com reO motor turbo de alta pressão 1.6 litro gera 165 cv de potência e 24,5
kgfm de torque

O porta-malas é de bom tamanho, já que oferece espaço de 520 litros
para bagagem

conhecimento ampliado das placas.
Além disso tudo, o SUV ainda oferece Visiopark 1 com câmera traseira em 180°; Visiopark 2 com câmeras dianteira e traseira em 360°;
Peugeot Park Assist, alerta de atenção do condutor, assistência de farol
alto, com comutação automática de
faróis altos/baixos; sistema ativo de
vigilância de ponto cego, tampa do
porta-malas com acionamento automático (mãos livres); teto solar
panorâmico; bancos massageadores
multipontos na versão GT Pack; e
freio de estacionamento elétrico.
As informações do smartphone são
exibidas na central multimídia gra-

ças à compatibilidade com o sistema MirrorScreen que inclui os protocolos de conexão Apple CarPlay
e Android Auto. Para a recarga de
seus aparelhos, na parte dianteira do
console central há a tecnologia de
recarga sem fio, por indução, além
da entrada USB. Na parte traseira,
duas novas portas USB complementam as possibilidades de recarga.
Para o conforto sonoro dos ocupantes, o Novo Peugeot 3008 pode ser
equipado com o sofisticado sistema
Hifi premium de 515 Watts da Focal, marca francesa de áudio de alta-fidelidade.#
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Golaço Automóveis não
para de crescer
Após inaugurar a loja no Só Marcas Auto Shopping, em Contagem, a revenda decidiu mudar a
matriz de endereço, resultado da ampliação de seus negócios

Luiz Eduardo Soares
Redator

D

epois de seis anos com
sede no Portal Auto Shopping, a revenda de veículos seminovos Golaço Automóveis
continua com a política de expansão, partindo para a alteração do
endereço da matriz, além de incrementar os negócios com a loja
no Só Marcas Auto Shopping, em
Contagem.
Agora, a sede da empresa se encontra na avenida José Dias Bicalho, nº 268, no bairro São José,
na região da Pampulha. A administração da Golaço buscou um
local que permite o incremento de
50% no número de automóveis no
showroom, o que gera a comercialização de cerca de 40 unidades
por mês. O novo estabelecimento
está localizado bem próximo do
Mineirão, com fácil acesso tanto pela avenida Antônio Carlos
quanto pela avenida Carlos Luz.
O espaço do showroom também
passa a oferecer mais conforto, o
que produz um atendimento mais
humanizado ao cliente. Somado ao
estoque da loja do Só Marcas Auto
Shopping, a Golaço Automóveis

Amplo Showron com estoque variado

mantém cerca de 60 veículos à
disposição dos interessados em
adquirir um veículo.
É evidente que com o crescimento da carteira de clientes, a Golaço
se vê na necessidade de ampliar
seu espaço operacional. “Com as
novas instalações e a loja de Contagem, teremos a oportunidade

de atender a um número maior de
clientes e oferecer maior conforto
àqueles que nos procuram”, prevê
Cristiano Lopes Ribeiro, diretor da
Golaço.

aprender e o empreendedorismo
são fundamentais para o sucesso
de qualquer pessoa. Cristiano conta que a sua entrada no mercado
de veículos se deu de forma muito
pitoresca, inclusive a maneira de
Crescimento profissional
como surgiu o nome Golaço.
O primeiro contato com o setor se
A perseverança, a vontade de deu em 1999, quando Cristiano foi
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contratado pela Administração do
Portal Auto Shopping como estagiário, na época em que o diretor
era Flávio Salgado e Rosane era a
gerente financeira. “Como estagiário, fiquei por seis meses, sendo
elevado a um posto como auxiliar
administrativo, o que me deu uma
grande bagagem de conhecimentos em documentos fiscais, tributários, organizacionais e de transferências junto ao Detran, além de
documentação cartorial”, explica
Cristiano.
Esse conhecimento levou a Jat
Veículos a contratar o ex-estagiário para a área administrativa da
empresa, onde por nove meses desempenhou com grande capacidade as tarefas burocráticas.
O empreendedor Cristiano
Mas a vida não é estática e a evolução faz parte do aprendizado e
crescimento profissional das pessoas. Em 2001, Cristiano Ribeiro
concluiu que tinha a capacidade
para ser vendedor de automóveis
e resolveu ingressar por este novo
caminho. A princípio trabalhou
como vendedor em concessionárias, prestando serviços em empresas das marcas Peugeot, Fiat,
Ford e Toyota, o que gerou uma
enorme experiência no mercado
de veículos, principalmente em relação aos seminovos. A ideia de ter
uma loja própria já passou a fazer
parte dos planos do futuro comerciante. “Eu já tinha amadurecido o
pensamento sobre ter uma revenda
de seminovos e aguardei o melhor
momento para concretizar o meu
desejo. E, em uma bela noite, sonhei que minha loja ia se chamar
Golaço Automóveis”, relembra.
Com o nome já definido na cabeça e ao aparecer uma oportunidade

Com novo endereço Av. José Dias Bicalho, 268, na região da Pampulha

de se instalar no Portal Auto Shopping, Cristiano Ribeiro encontrou
Adilson Cassemiro, um parceiro
que decidiu seguir juntos com a
ideia de inaugurar a nova loja de
seminovos.
Dessa forma, surgira em 2015 a
Golaço Automóveis, empresa que
vem crescendo dia a dia e que está
sempre anotando mais que um
simples gol, mas um verdadeiro
“Gol de Placa”, e, que agora, além
de Contagem, se encontra bem
próxima ao Mineirão, palco de
magníficos espetáculos.#

Mais de 100 carros em estoque

Cristiano Ribeiro - Diretor da Golaço
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Mercado

O crescimento acontece, mesmo
com as dificuldades de mercado
A Viemar Automotive é uma indústria gaúcha que está em plena expansão, com aumento de
produção e vendas de peças de reposição para veículos nacionais e importados
Foto: Divulgação

Da Redação

M

esmo com todos os problemas vividos pelo
mercado
automotivo
nos últimos tempos, a Viemar
Automotive cria novas oportunidades e se mostra competitiva,
acusando sempre gráficos positivos. Para se ter uma ideia, a
empresa fechou 2020 com 27%
de aumento de vendas e 20% de
aumento do seu quadro de funcionários, com o objetivo de
atender a demanda atual e futura
demonstrada pelo mercado. Os
resultados decorrem dos investimentos que a indústria gaúcha
– especialista em peças de reposição para veículos nacionais
e importados – vem fazendo ao
longo dos últimos anos, a despeito da pandemia de Covid-19 que
paralisou ou desacelerou muitos
setores. Em fevereiro de 2021,
a empresa completou 25 anos
de atividade e manteve seus investimentos direcionados para
a preparação de uma nova planta industrial, em um terreno de
150 mil m², na cidade de Viamão
(RS), que deve entrar em operação no início de 2022.

O cuidado com a produção se dá em todos os setores, inclusive na hora da embalagem

A história da empresa começou
em 1985, quando o fundador e
presidente Fabio Toniolo Vieira,
o mais novo de quatro irmãos,
todos inseridos no mercado de
autopeças, resolveu mudar para
o Rio Grande do Sul e se tornar
distribuidor dos produtos da empresa da família.
Desde então, a Viemar se consolidou em 2001com uma sede própria na cidade de Canoas (RS),
em uma área de 700 m², e inau-

gurou em 2008 a segunda fábrica, com 4.000 m², que mais tarde
seria duplicada. Dali em diante,
o crescimento foi contínuo. Ainda em 2007, a indústria conquistou a certificação IS0 9001:2000
e, em 2014, recebeu a certificação do INMETRO, mesmo ano
em que foi criado o Núcleo de
Engenharia Motorsport para desenvolver e testar seus produtos
nas pistas de competições automotivas.

Material humano
Hoje, a marca é fornecedora técnica das principais categorias do
automobilismo nacional, como
Stock Car, Stock Light, Império
Endurance Brasil e Mercedes
Benz Challenge, entre outras.
A explicação de Fabio Toniolo
sobre o sucesso da empresa justifica-se pela história de expansão
da marca: “Nós temos a confiança dos clientes, nós temos a con-
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fiança dos consumidores dos produtos e, na verdade, quando você
tem essa confiança, a possibilidade de crescer se torna maior”.
Toniolo não se esquece da presença humana no processo produtivo. “O empreendedor quer
sempre empreender, mas se não
tiver o colaborador que dá o retorno esperado, não acontece. É
a equipe como um todo que nos
leva até onde estamos”, ressalta
o executivo.
Essa convicção orienta toda a
atuação da Viemar para enfrentar esse tempo difícil de pandemia. “2020 foi um ano desafiador

Fabio Toniolo Vieira, fundador e presidente da Viemar Automotive, atribui o sucesso a toda a equipe da empresa

para a economia mundial e para
a Viemar não foi diferente, tivemos que reinventar processos e
negócios”, explica José Salis, diretor comercial e de engenharia
da Viemar Automotive. E completa: “Conseguimos crescer e,
ao mesmo tempo, cuidar do nosso maior ativo: as pessoas! Aqui,
entendemos que a nossa gente é a
nossa força e, com toda a motivação e engajamento, construímos
mais um ano de consolidação da
marca, ganho de market share e
crescimento de peças vendidas,
fabricadas e entregues para os
nossos clientes”.#

O setor de atendimento aos clientes está preparado para oferecer respostas e resultados imediatos
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Segurança

Nissan oferece condução segura
A montadora japonesa está sempre em busca de elementos que possam dar mais segurança e
tranquilidade aos motoristas e ocupantes de seus veículos

Luiz Eduardo Soares
Redator

D

e acordo com estudos
da ONU (Organização
das Nações Unidas), a
cada 24 segundos um ser humano perde a vida em um acidente de trânsito. Em busca de
amenizar essa marca, existe o
Nissan Intelligent Safety Shield
ou Escudo de Segurança Nissan,
resultado de ações que buscam
proteger os ocupantes dos veículos e também os pedestres.
Neste sentido e, além de oferecer uma condução tranquila e
sem surpresas, a Nissan desenvolveu dispositivos de assistência à condução que combinam
dois conceitos muito importantes: tecnologia e segurança.
Dispositivos
A empresa tem o firme compromisso de cumprir com seu
objetivo de zero emissão e zero
acidente. Por meio de sua visão
Nissan Intelligent Mobility, a
Nissan conta com dispositivos
avançados cujas diferentes tecnologias monitoram, protegem e

reagem automaticamente diante
de situações de risco:
- Alerta Inteligente de Tráfego
Cruzado Traseiro: sistema que
adverte o motorista em caso de
veículos e objetos que possam
estar se movendo atrás dele,
até uma distância de 20 metros.
Os sensores monitoram a área
e acionam o sinal de alerta mediante a proximidade de um veículo, para evitar uma colisão em
marcha a ré.
- Monitoramento de Ponto Cego
(BSW): ajuda o condutor na troca de faixa de rodagem, por meio
de alertas caso sejam detectados
veículos na área de ponto cego
do espelho retrovisor esquerdo.
- Visão 360º Inteligente: graças
às suas quatro câmeras localizadas na parte frontal e traseira e
nos espelhos retrovisores laterais, oferece ao condutor uma
visão periférica de 360° do veículo.
- Assistente Inteligente de Frenagem: se for detectado um risco de colisão à frente contra um
veículo ou pedestre, o sistema
adverte o condutor por meio de
alertas sonoros e visuais, acionando levemente o freio automático para avisar o motorista
que ele deve reagir. Se este não

reage a tempo, o sistema aplica
automaticamente a frenagem de
emergência.
- Piloto Automático Inteligente:
por meio de um radar que monitora a distância e a velocidade do veículo que se encontra à
frente, o sistema ajuda o condutor a controlar e manter o espaço
existente entre eles.
Reconhecimento da sinalização
As tecnologias da Nissan são
capazes de reconhecer a sinalização de trânsito, para manter o
condutor atualizado em relação
ao limite de velocidade, que é
detectado durante o trajeto.
A marca japonesa busca inovar

constantemente em relação à segurança de seus veículos, indo
além do objetivo de reduzir os
acidentes de trânsito, mas também sensibilizando sobre a importância de dirigir de maneira
consciente.
Para a marca, dirigir um veículo é uma experiência abrangente. Conectividade, conforto e
design fazem parte da filosofia
Nissan Intelligent Mobility e
contribuem para que o trajeto
possa ser desfrutado de forma
diferente, mantendo a segurança
durante toda a condução. A combinação desses recursos com o
conhecimento do indivíduo torna a experiência de dirigir agradável e única.#
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