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Veja na página 11

Em duas versões, o utilitário esportivo possui série 
especial Black Edition

Fique atento para não cair nos golpes de bandidos 
que agem pela internet 

Mitsubishi Outlander Golpes cibernéticos
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Um Astra totalmente elétricoUm Astra totalmente elétrico
Agora, sob a marca Agora, sob a marca 

Stellantis, surge o Stellantis, surge o 
hatch da Opel na hatch da Opel na 

EuropaEuropa
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AGILIDADE 

E CONFIANÇA

SEMINOVOS COM AS MELHORES
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FALE DIRETO COM WALTER
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O Jornal WSN NEWS digital, pede total atenção 
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atenção para te ajudar fazer uma ótima compra e 
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Com foco em uma maior facilidade 
para o motorista ou frotista, o novo 
Plano de Manutenção Ouro Flex se 
adapta à operação, não importa o ta-
manho da frota, da rota ou da carga. 
Transportador paga exatamente o que 
consumiu ou percorreu de quilôme-
tros no mês. Flexibilidade é possível 
pela captura em tempo real de um 
conjunto inédito de dados da nova 
linha de caminhões Volvo FH, FM, 
FMX e FMX MAX. Plano é ideal 
para operações sazonais ou com pi-
cos de uso.
A opção Ouro Flex tem as mesmas 
coberturas do Plano Ouro já conhe-
cidas e consagradas pelo mercado. 
Inclui atendimento preferencial nas 

mais de 100 concessionárias distribu-
ídas de forma estratégica pelo Brasil, 
suporte do VOAR, serviço de atendi-
mento emergencial da marca, e um 
sistema interligado. Qualquer conces-
sionária Volvo reconhece o veículo e 
faz o reparo. Com cobertura preven-
tiva e corretiva completa, o Plano de 
Manutenção Ouro transforma custo 
variável em custo fixo.
O novo Plano Volvo Ouro Flex aten-
de diversos perfis de transportador. 
O autônomo potencializa o fluxo de 
caixa, variável importante para a sua 
operação. Já para um grande frotista 
com diversidade de atuação, o Flex 
consegue determinar o custo real de 
cada operação e rota.#

Volvo lança plano de Volvo lança plano de 
manutenção flexívelmanutenção flexível

Com o tema ‘Volkswagen Heroes’, o 
processo seletivo de estágio Talento 
Volkswagen Design 2021 chega à sua 
23ª edição querendo saber: “como nós 
podemos fazer parte da construção do 
seu futuro?” Os criadores dos três proje-
tos finalistas selecionados terão a opor-
tunidade de estagiar durante um ano 
junto ao time de Design da Volkswagen 
do Brasil, em São Bernardo do Campo, 
São Paulo.
As inscrições que tiveram início no dia 
28 de julho e se encerram no dia 12 de 
agosto. Os projetos precisam ser entre-
gues até o dia 12 de setembro. O anún-
cio dos vencedores será feito no dia 19 

de novembro. Para participar de todas 
as etapas e não perder nenhuma data, o 
candidato deverá conferir o cronograma 
no site da montadora, no link design. Lá 
também existem todos os detalhes do 
concurso.
São duas vagas na área de Shape De-
sign, que tem como objetivo desenvol-
ver o exterior e interior dos veículos, 
sempre com foco nas proporções, for-
mas e funções, atrelando beleza e efici-
ência; e uma vaga em Color & Trim, que 
é responsável pelas cores, acabamentos 
internos e materiais, sempre tendo como 
base as tendências de moda, arte, arqui-
tetura, lifestyle, tecnologia e inovação.#

Após apresentar o design surpreen-
dente de seu novo SUV e engajar 
milhares de pessoas que ajudaram a 
escolher o nome Pulse, a Fiat revela 
imagens em foto e vídeo do interior 
de um dos lançamentos mais aguar-
dados do mercado brasileiro.
A personalidade própria do SUV 
encontrada do lado de fora agora é 
evidenciada também por meio do 
acabamento da cabine e na oferta de 
equipamentos.
Com um interior único dentro da 
gama Fiat, o Pulse apresenta um 
novo volante multifuncional esporti-

vo com base achatada e detalhes cro-
mados, que estampa o Logo Script 
ao centro, além do revestimento em 
couro com costura aparente.
O SUV também contará com cluster 
digital de 7” colorido e personalizá-
vel. Partida remota, ar-condicionado 
automático digital e central multimí-
dia flutuante de 10,1” na horizontal, 
em posição voltada ao motorista, é 
outro equipamento de última geração 
que oferecerá ao consumidor o Fiat 
Connect////Me, a plataforma de ser-
viços conectados mais moderna da 
categoria.#
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Pré-lançamento europeu

A Opel, que pertence ao grupo 
Stellantis, revelou a sexta geração 
do Astra, agora totalmente redese-
nhado e com nova mecânica, além 
de ser eletrificado. A história de 
sucesso hatch da Opel começou há 
30 anos com o descendente do len-
dário Kadett da General Motors. 
Com o novo Astra, o fabricante 
alemão abre agora o próximo capí-
tulo: pela primeira vez, o modelo 
compacto da classe está disponível 
com propulsor elétrico.
Assim, a Opel vai oferecer o novo 
Astra como um híbrido plug-in. 
Além disso, existem versões com 
motores a gasolina e diesel alta-
mente eficientes em combinação 
com transmissão manual de seis 
velocidades e também com câm-
bio automático de oito velocida-
des.
O novo Opel Astra será lançado 
este ano como um veículo de cin-

Do antigo Astra sóDo antigo Astra só
sobrou o nomesobrou o nome

A Opel, agora pertencente ao grupo Stellantis, anunciou a produção do novo Astra, um hatch 
compacto que nada tem a ver com o carro desenvolvido pela montadora quando ainda pertencia 

a General Motors

Luiz Eduardo Soares
Redator

O novo Astra chega à Europa sob a marca Opel e ainda não sabemos se o carro virá para o Brasil
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co portas com um visual rebaixa-
do e ainda mais espaço. Com um 
comprimento de 4.374 milímetros 
e largura de 1.860 mm, ele atinge o 
ponto ideal do setor de compactos.
Graças ao balanço dianteiro espe-
cialmente curto, o novo Astra pos-
sui distância entre eixos de 2.675 
mm. Apesar da postura musculosa, 
o prático porta-malas do novo As-
tra com piso ajustável ainda ofere-
ce espaço de 422 litros para volu-
me de bagagem.
De acordo com a Opel, o Astra 
pode transformar a noite em dia: a 
mais recente evolução da luz adap-
tativa Intelli-Lux LED Pixel pos-
sui 168 elementos de LED, com 
excelente rendimento luminoso.
Com o painel totalmente digital, os 
instrumentos analógicos são reme-
tidos para a história. Em vez disso, 
a nova interface homem-máquina 
(HMI) com gráficos novos e moder-
nos oferece aos clientes uma experi-
ência pura e mais intuitiva. Os pas-
sageiros podem operar o novo Astra 
por meio de telas sensíveis ao toque, 
como em um smartphone. Além 
disso, as principais configurações, 
como o controle de temperatura, 
ainda podem ser operadas por meio 
de interruptores e botões físicos.
Os bancos dianteiros, com ergono-
mia exemplar, são extremamente 
confortáveis, especialmente em 
viagens longas. O motorista pode 
contar com sistemas de assistência 
de última geração e a câmera In-
telli-Vision 360 graus.

Filosofia arrojada 

O novo Astra é o primeiro hatch 
da Opel a interpretar a filosofia de 
design arrojada e pura da marca. O 
Opel Vizor (o novo rosto da mar-
ca) possui barras na vertical e na 
horizontal - o vinco acentuado no 
capô e o gráfico em forma de asa 

Mesmo sendo um hatch, o Astra possui 4.374 mm de comprimento e distância entre eixos de 2.675 mm

A frente do veículo possui elementos retilíneos e angulosos e, de certa forma, bem simplistas, mas elegantes

O interior segue o mesmo plano visual do design, realçando o grande espaço e o conforto oferecidos
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das lâmpadas diurnas - encontra 
com o emblema do Opel no meio. 
Estendendo-se na frente, tornando 
o novo Astra ainda mais amplo, o 
Vizor também integra tecnologias 
como os faróis ultrafinos Intelli-
-Lux LED e a câmera frontal do 
sistema Intelli-Vision. Visto de 
lado, o Astra de próxima geração 
parece especialmente dinâmico 
graças à inclinação para a frente 
pronunciada da coluna C.
Na parte traseira, o logo fica mon-
tado na parte central, as lâmpadas 
do brake-light ficam no alto e as 
lanternas traseiras  são de LED. O 
emblema também funciona como 
maçaneta da porta traseira, que é 
feita de material composto de últi-
ma geração. Esta tecnologia não é 
apenas leve e rígida, mas também 
permite a execução precisa de de-
talhes de design, como as lanternas 
traseiras especialmente estreitas.# As lanternas bem estreitas e retilíneas estão de acordo com a filosofia estética do novo Astra

A interface HMI oferece aos ocupantes uma experiência pura e mais intuitiva. Os bancos têm ótima ergonomia
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Série Especial

Para reforçar ainda mais o 
apelo visual robusto, agres-
sivo e esportivo do Outlan-

der, a Mitsubishi apresenta a 
série especial Balck Edition. O 
acabamento em Black tanto por 
dentro quanto por fora, ajudam 
a trazer um aspecto moderno e 
elegante. Tudo isso sem perder o 
legítimo DNA 4x4 que a Mitsu-
bishi traz em toda a sua linha de 
veículos.

Outlander Sport Black Edition

Apresentado em meados de 
2020, o mais recente SUV da 
Mitsubishi Motors ganhou a edi-
ção especial Black Edition. Ofe-
recida em três opções de cores de 
carroceria – preto, prata e branco 
– a série Black Edtion traz visual 
extremamente robusto, moderno 
e esportivo.

Outlander ganhaOutlander ganha
visual mais agressivovisual mais agressivo

As duas versões do Mitsubishi Outlander ganharam um ar de maior robustez com as alterações 
que configuram a série especial Black Edition do SUV, oferecido nas cores de carroceria preto, 

prata e branco 

Luiz Eduardo Soares
Redator

A série Black Edition do Mitsubishi Outlander Sport é oferecido somente nas cores preto, branco e prata

Os acabamentos em black pia-
no presente em diversos do SUV 
como o teto, retrovisores, aerofó-
lio traseiro, as rodas em liga leve 
de aro 18, a grade frontal, as sa-

ídas de ar laterais e detalhes do 
para-choques traseiro e dianteiro.
Por dentro, bancos com revesti-
mento exclusivo em couro que 
remete à edição especial Black 

Edition trazem detalhes da cos-
tura em vermelho e se unem ao 
revestimento em black piano 
das molduras do console central. 
Uma placa “Black Edition” está 
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instalada no painel do veículo, 
bem aos olhos do passageiro. 
Baseada na versão HPE do mo-
delo de série, o modelo é ofere-
cido nas versões com tração 4x2 
ou integral nas quatro rodas, am-
bas equipadas com motor 2.0 flex 
de 170 cv de potência e até 23 
kgfm de torque, a 4.250 rotações.
O Outlander Sport Black Edition 
está disponível para venda com 
preços de R$ 162.990 para a ver-
são com tração 4x2 e R$ 169.990 
para a versão com tração integral.

Outlander Black Edition

O SUV mais espaçoso da Mitsu-
bishi também ganhou uma edição 
especial Black Edition limitada 
a apenas 30 unidades. Produzi-
da sobre a versão topo de linha 
HPE-S, o modelo traz diversos 
detalhes em preto na carroceria, 
como rack de teto, skid plate tra-
seiro e dianteiro, capas dos re-
trovisores, molduras dos vidros, 
grade dianteira, rodas em liga 
leve de aro 18 e moldura inferior 
das portas, além de detalhes nas 
laterais. Um emblema que reme-
te à série Black Edition foi adi-
cionado na tampa do porta-malas
As molduras dos faróis de ne-
blina na cor vermelha criam um 
contraste com apelo esportivo.
Por dentro, o exclusivo couro 

Tendo como base o modelo HPE, o utilitário esportivo Outlander Sport Black Edition pode ser adquirido com tração 4x2 ou 4x4

O modelo traz detalhes em preto como rack de teto, skid plate traseiro e dianteiro, e grade dianteira, entre outros

preto que reveste bancos, volan-
te, manopla de câmbio e console 
central ganhou costura com linha 
vermelha. Uma placa alusiva à 
série especial Black Edition foi 
adicionada no painel logo acima 
do porta-luvas. O acabamento 
das colunas além do revestimen-

to do teto também é oferecido na 
cor preta, criando um habitáculo 
bastante moderno e esportivo.
Além do visual exclusivo, o 
Outlander Black Edition traz 
debaixo do capô um motor 3.0 
V6 a gasolina de 240 cv e 31 
kgfm de torque a 3750 rotações. 

Em conjunto com o sistema de 
transmissão automática de seis 
velocidades com opção para tro-
cas manuais por meio de botões 
na coluna de direção, o modelo 
pode chegar até 220 km/h de ve-
locidade máxima e sair da imobi-
lidade aos 100 km/h em apenas 
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Os assentos e encostos dos bancos dianteiros são mais largos e oferecem 
muito conforto

O couro preto reveste bancos, volante, manopla de câmbio e console cen-
tral, que ganhou costura com linha vermelha

Um emblema que remete à série Black Edition foi adicionado na tampa do 
porta-malas

As rodas de liga-leve possuem raio de 18 polegadas e desenho exclusivo

8,7 segundos.
A capacidade de trafegar com 
desenvoltura em qualquer tipo 
de terreno é garantida pelo siste-
ma eletrônico de tração nas qua-

tro rodas com diferencial central 
eletromagnético acoplado.
O Outlander Black Edition é ofe-
recido aos clientes com preço de 
R$ 257.990.#
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Atualidade

“Fique de olho” nos golpistas“Fique de olho” nos golpistas
Com o mundo virtual em evidência ainda maior com a pandemia, cresce também a ocorrên-
cia de fraudes partindo desse ambiente. Saiba como não cair em golpes, principalmente em 

negociações pela internet

A pandemia evidencia desafios, 
mas, ao mesmo tempo, pode 
ser um prato cheio para gol-

pistas. Com o ambiente digital ele-
vado em grau de importância nesse 
período em particular, cresce a ocor-
rência de fraudes, de todos os tipos. 
E são contravenções muitas vezes 
tão bem elaboradas que é difícil des-
confiar, principalmente para quem 
pode estar fragilizado e vislumbra 
uma oportunidade - o problema é 
quando essa oportunidade não é 
real. Para negociações de automó-
veis, sobretudo as que acontecem 
por sites, redes sociais ou aplicati-
vos de mensagens, isso também é 
uma tônica do momento. Portanto, 
cuidado!
De acordo com Flávio Maia, dire-
tor de marketing e planejamento da 
Associação dos Revendedores de 
Veículos no Estado de Minas Gerais 
(ASSOVEMG), o carro virou bar-
reira sanitária. Muita gente que tem 
a chance de ter um carro próprio pre-
fere essa opção a usar transporte co-
letivo ou contratado por aplicativo. 

Da Redação
Flávio Maia ensina uma dica de 
ouro: nunca depositar nenhum va-
lor em dinheiro em contas bancárias 
de terceiros, apenas diretamente na 
conta do proprietário, depois de ter 
acesso e conferir os documentos do 
veículo, ou para a loja em que está 
negociando, com a segurança do 
registro pelo CNPJ. Importante tam-
bém se certificar sobre a integridade 
do automóvel: “é fundamental sem-
pre fazer o laudo cautelar, que deta-
lha mais de 50 itens sobre seu estado 
real. Também desconfie de qualquer 
oferta mirabolante. O mercado está 
aquecido e dificilmente você vai en-
contrar um carro de qualidade muito 
abaixo da tabela”, orienta.

O crime
Entre os mecanismos para os gol-
pes, números de celular clonados e 
acesso a informações sigilosas do 
comprador são apenas algumas fer-
ramentas que trabalham a favor do 
crime que, para o diretor da ASSO-
VEMG, está cada vez mais especia-
lizado.
Uma ação fraudulenta comum é o 
golpe do sinal. É quando pessoas 
com segundas intenções anunciam 
na internet carros com valor muito 
abaixo do mercado. Quando um in-

teressado se apresenta, solicitando 
ao golpista um encontro presencial, 
este lhe pede um sinal, justificando 
que já existem outras pessoas inte-
ressadas na compra.
Nesta hora, é apresentada a conta 
corrente de um laranja para o depó-
sito. É o golpe mais frequente.
 
Fachada retocada
Outra pegadinha recorrente é a da 
fachada falsa. O criminoso tira foto-
grafias da entrada de lojas, revendas 
ou concessionárias, e edita as ima-
gens, mudando o contato telefôni-
co que consta na placa. Quando o 
possível comprador liga, para um 
telefone fixo mesmo, encontra uma 
secretária e até ramais de atendi-
mento - tudo programado de forma 
profissional. Daí para frente o golpe 
segue o rumo mais comum. Nova-
mente, o atendente solicita o sinal 
ou pagamento integral, na conta de 
outras pessoas. E cadê o carro na 
hora de buscar?
“Uma orientação para evitar essa 
modalidade de fraude é se assegurar 
da veracidade das informações rece-
bidas no site oficial da empresa, em 
que deve constar tudo o que for rela-
tivo ao veículo. Também buscar na 
internet, pelo mapa, imagem da loja 

para conferir os números”, salienta 
Flávio Maia.

Barato demais
Quando o carro é ofertado a preços 
irresistíveis, é provável que o este-
lionatário esteja entrando em ação. 
Em certas situações, o golpista diz 
ao comprador interessado que o car-
ro foi vendido, mas tem um parente 
empregado em um fabricante, que 
tem acesso a outras - e poucas - uni-
dades, com valor exclusivo. O inte-
ressado liga, chega ao cúmplice do 
fraudador, que confirma a função na 
empresa e pede o depósito de uma 
quantia inicial para ter acesso ao au-
tomóvel com o desconto.

Golpe do aplicativo
A invasão de aplicativos de men-
sagem está entre as principais fer-
ramentas dos contraventores em 
busca de seus objetivos. Começa 
como uma operação real, acordada 
entre um vendedor sério e seu pos-
sível cliente. O carro é colocado à 
venda na rede, quando o anunciante 
também divulga seu número de tele-
fone. O criminoso observa esse nú-
mero e, a partir daí, invade o celular 
do vendedor, passando a seguir os 
passos da transação.
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Flávio Maia, diretor da Assovemg e da AutoMaia, dá dicas de como fugir das armadilhas armadas pelos 
golpistas na internet

Dicas importantes
- Evite negociações com tercei-
ros - trate com loja com CNPJ 
ou o proprietário do carro;

- Valores muito abaixo do mer-
cado são motivos de suspeita, 
principalmente quando o car-
ro estiver em perfeito estado. 
Como o mercado aquecido da 
forma que está, dificilmente 
você vai encontrar grandes di-
ferenças de preços em relação 
à tabela Fipe;

- Peça sempre um laudo cau-
telar do veículo. É improvável 
que um fraudador tenha esse 
documento, e você ainda vai 
ter mais de 50 itens importan-
tes checados antes da compra.

Com o negócio perto de ser conclu-
ído, o golpista bloqueia o acesso do 
proprietário de fato do carro, assume 
a conversa e fornece as informações 
falsas para o pagamento. “Nesta for-
ma de golpe, é muito difícil a vítima 
identificar a fraude, principalmente 
porque as mensagens partem do nú-
mero do vendedor real. Observe a ti-
tularidade da conta bancária na hora 
do acerto. Esta é a dica crucial”, re-
força Flávio Maia.
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Consumo

Volkswagen lança calculador Volkswagen lança calculador 
de combustívelde combustível

A ferramenta está integrada ao aplicativo Meu Volkswagen e, com ele, o motorista pode 
controlar o consumo de combustível e calcular a mistura mais eficiente e menos poluente, 

além da relação dos 70%

seu veículo, agendar serviços e, 
agora, ver qual combustível é 
mais vantajoso em poucos cli-
ques.
Devido as propriedades do eta-
nol, este combustível vegetal 
apresenta cerca de 70% da den-
sidade energética da gasolina. 
Traduzindo: um litro de etanol 
libera o equivalente a 70% da 
energia de um litro de gasoli-
na. Mas há outros fatores rela-
cionados ao motor e ao veículo 
que interferem no consumo por 
quilômetro rodado. É isso que a 
nova ferramenta considera.
Basta preencher os respectivos 
preços do litro do etanol e da 
gasolina que o aplicativo vai 
mostrar instantaneamente o re-
sultado. E o melhor: a Volkswa-
gen utilizou um algoritmo espe-

cífico para cada versão de cada 
modelo. Exemplo: é feito um 
cálculo diferente para o T-Cross 
200 TSI Manual, ou uma outra 
conta para o T-Cross 200 TSI 
Automático e um outro cálculo 
para o T-Cross 250 TSI. 

Metodologia

Isso porque cada aplicação 
tem características específicas. 
Além disso, o cliente escolhe 
qual é o perfil de uso que ele 
fará com o veículo: cidade, es-
trada ou misto.
A ferramenta utiliza a metodo-
logia “poço-à-roda”, que con-
siderado o CO2 não renovável 
emitido pelo escapamento do 
veículo somado à emissão de 
CO2 no processo de produção 

e transporte do combustível. 
Como no processo produtivo 
podem ser emitidos outros ga-
ses, cujo impacto para o efeito 
estufa pode ser convertido em 
“CO2 equivalente”, costuma-
-se acrescentar o subscrito “e”: 
CO2e.
O valor apresentado na fer-
ramenta é uma estimativa da 
Volkswagen do Brasil, baseada 
em dados de consumo energé-
tico do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem Veicular (PBEV) 
do INMETRO e da intensidade 
de carbono dos combustíveis 
do programa RenovaBio. Para 
o etanol, considerou-se a mé-
dia das certificações publicadas 
pelas empresas produtoras no 
instante da definição da meto-
dologia.#

Luiz Eduardo Soares
Redator

Com o surgimento dos car-
ros bicombustíveis, os 
motoristas sempre ficam 

em dúvida o que é o melhor e 
o mais econômico modo de en-
cher o tanque do veículo. Pen-
sando em resolver esse impas-
se, a Volkswagen instalou uma 
ferramenta que é extremamente 
útil na decisão dos motoristas.
A novidade está integrada ao 
aplicativo “Meu Volkswagen”, 
que já oferece uma ampla jor-
nada digital para o cliente, que 
pode consultar informações de 

legenda
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No trânsito, sua
responsabilidade

salva vidas.

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), pes-
soa 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, prevalecen-
do 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 vare-
jo 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. Cam-
panha 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 Recom-
pra 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.

JEEP
RENEGADE SPORT
ENTRADA DE R$ 64.200

+ PARCELA FINAL DE R$ 17.450

TAXA DE JUROS DE 1,09% A.M

699+ 47X
  DE

    R$

JEEP
RENEGADE SPORT

+ EMPLACAMENTO GRÁTIS

+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS

+ PRONTA ENTREGA

+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.

Contorno, 10.601

Antônio Carlos, 6.366



Portal Auto Shopping

PARA 
VOCÊ

COM
PLETOCOM
PLETOPARA 

VOCÊ
aproveitar 
a liberdade 
do seu 
novo carro.

(31) 3419.6000          
Av. Pedro II, 1.900

Conquiste seu 
novo carro!

www.portalautoshopping.com.br 

As MELHORES LOJAS e um 
dos maiores estoques de BH.
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