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Notas

Scania reduz tempo de parada em concessionária
A Scania apresenta o Programa de Manutenção Scania Premium Flexível Uptime,
o mais completo serviço já disponibilizado no país. A união de conectividade e
inteligência de gestão traz as novidades
da Control Tower, que promete reduzir
em até 30% o tempo de parada nas concessionárias, e a modalidade Pay per Use
com cobertura customizável (pague o que
usar), criações inéditas da Scania Brasil
em relação à atuação global da marca. Até
o final de julho, todos os clientes do PMS
Premium Flexível terão a inclusão da Control Tower sem custo adicional.
O Programa de Manutenção Scania Premium Flexível Uptime mantém todas as

vantagens do pioneiro PMS Premium Flexível, e da conectividade pelo pacote Desempenho (o mais completo) com a avaliação do motorista em tempo real (a mais
detalhada análise da viagem do mercado).
Assim, o PMS Premium Flexível reduz em
até 25% o custo total da manutenção. Ele
contempla as manutenções preventivas e
as corretivas de forma individualizada e
personalizada e que infuencia também diretamente na disponibilidade pois há menos paradas para manutenções.
O cliente paga apenas pela quilometragem
rodada (se não rodou, não paga) e pode diminuir ainda mais o custo por quilômetro
se reduzir o consumo de combustível.#

Marelli Cofap capacita
50 mil profissionais

Cerca de 50 mil profissionais do setor de reposição automotivo, entre
reparadores, revendedores e distribuidores, participaram de aproximadamente três mil cursos e palestras
promovidos pela Marelli Cofap Aftermaket no primeiro semestre de
2021. Comprometida com a qualificação dos seus parceiros e clientes, a
empresa oferece um total de 140 treinamentos técnicos e comerciais, ajudando a aprimorar o nível de conhecimento dos profissionais do setor. A
Marelli Cofap entende que o acesso
a esses conteúdos contribui de forma
positiva no aperfeiçoamento de técnicas de reparação dos veículos, além
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Test-Drive com o Novo Actros
O compromisso “As estradas falam
e a Mercedes-Benz ouve cada voz”
acaba de gerar uma iniciativa inédita que atende a um desejo específico de caminhoneiros autônomos.
A Empresa identificou que muitos
deles querem experimentar a condução do Novo Actros, o caminhão
mais inteligente, eficiente, seguro e
conectado do Brasil.
O atendimento a essa demanda das
estradas surgiu em conjunto com a
startup TruckPad, o aplicativo que
conecta o caminhoneiro à carga e
que tem uma base de 1 milhão de
motoristas. O resultado dessa parceria culminou com a promoção
“Minha Vez no Novo Actros”, que
selecionará 50 caminhoneiros autô-

nomos de várias regiões do Brasil
para um test-drive de 200 km com
o top de linha da Mercedes-Benz.
O ponto de partida de cada test-drive será nos concessionários das
cidades escolhidas para receber a
ação. Cada motorista selecionado
ganhará um kit com brindes da marca, contendo mochila, dois bonés,
nécessaire e outros itens. E como
o caminhoneiro ficará afastado do
trabalho no dia do test-drive, todos
os participantes serão presenteados com um cartão pré-pago de R$
1.000,00 que poderá ser utilizado
para abastecimento do seu veículo em postos credenciados ou para
compra de peças e serviços nos
concessionários Mercedes Benz.#

de instruir empreendedores quanto ao
gerenciamento de seus negócios.
O icônico mascote Cofapinho foi
anunciado recentemente como porta-voz da marca Cofap nas mídias
sociais. Com isso, a Cofap amplia
os canais de relacionamento com os
profissionais do setor e seus clientes, e compartilha diariamente os
mais variados conteúdos: informações técnicas, dicas para mecânicos
e balconistas, propagandas antigas
do Cofapinho que fizeram sucesso na
década de 90, além de histórias com
participações de amigos caninos envolvendo os amortecedores da marca
de maneira divertida e descontraída.#
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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.

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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Pré-lançamento

O pequenino elétrico da Fiat
A montadora italiana apresenta no Brasil o 500e, o subcompacto totalmente eletrificado, que tem
autonomia para 320 km, na versão Icon e que terá preço de R$ 239.990

Luiz Eduardo Soares
Redator

E

streando uma nova plataforma Mini BEV, o modelo 500e mantém o DNA do
primeiro modelo do subcompacto
lançado em 1957 e que faz sucesso
em todo o planeta até os dias atuais.
O carro ficou um pouquinho maior,
mais conectado, com equipamentos
inesperados para o segmento e com
um novo estilo.
O 500 elétrico será comercializado
no Brasil inicialmente na versão
Icon – a mais completa - em dez
concessionárias de nove cidades:
Porto Alegre (RS), Curitiba (PR),
Florianópolis (SC), Campinas (SP),
São Paulo (SP) com duas lojas, Rio
de Janeiro (RJ), Belo Horizonte
(MG), Brasília (DF) e Recife (PE).
O preço do veículo na versão Icon
é de R$ 239.990, com a perspectiva de redução deste valor em 2022,
segundo a montadora.
Totalmente novo, mas inequivocamente ligado a suas origens, o
500 elétrico apresenta superfícies
simples e sinuosas o que tornam o
veículo ainda mais elegante e escultural.
O novo veículo recebeu um logotipo dedicado, que aparece no centro
do emblema frontal pela primeira

Com a nova plataforma Mini BEV, o Fiat 500 elétrico ficou maior do que a versão a combustão

vez. O atual logo na parte traseira
mantém seu vínculo com o passado, embora transformado na configuração elétrica: diferenciada e
embelezada por uma borda em azul
claro, com um design e cor que
transforma o zero final na letra “e”.

Sobrancelhas
O 500 elétrico é imediatamente
identificado pelo grupo óptico com
faróis e milhas redondos agora Full
LED, destacando-se pelo DRL no
capô como se fossem “sobrance-

lhas”, faróis com o efeito Espelho
Infinito e luzes de direção no para-choque.
A nova iluminação em LED também está nas lanternas. A traseira dispõe do clássico bagageiro e
um novo spoiler, agora ainda mais
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Apesar de ter sido remodelado, o 500e mantém o DNA do modelo de origem de 1957

acentuado, que aperfeiçoa a eficiência aerodinâmica.
Sem abrir mão de sua tradicional
proporção, o novo veículo cresceu
suas dimensões em 61 mm no comprimento, 22 mm entre os eixos, 57
mm na largura e 29 mm na altura,
privilegiando o espaço interno, mas
mantendo o modelo compacto e ágil
na cidade. Rodas de liga leve de 16
polegadas com acabamento escuro
garantem um visual dinâmico mais
ousado.
Nova grade frontal, inserções cromadas na moldura das janelas e badges laterais e adoção do fecho eletrônico em vez do mecânico, dando
a oportunidade de redesenhar a maçaneta, agora totalmente integrada
com uma solução inteligente dentro
da porta, são outros elementos de
destaque e elegância, que aumentam a percepção de qualidade no
visual do modelo.

fazem uma conexão clara com o veículo original de 1957.
Com concepção de última geração,
um sistema de infoentretenimento com uma grande tela sensível ao
toque de 10,25” no formato wide,
combinado com um cluster digital
TFT de 7”, fornece conectividade e
informações para uma experiência
única do usuário.
Um novo console central surpreendente oferece armazenamento
de 5,7 litros, um porta-copos atrás
e um porta-copos adicional retrátil
na frente, juntamente com um novo
apoio de braço para maior conforto
de condução.
O piso plano que abriga as baterias
de íons de lítio não compromete a A nova arquitetura Mini BEV permite mais conforto para os
capacidade do porta-malas, que per- ocupantes do 500e
manece inalterada (185 litros). Neste
sentido, a maçaneta mecânica tradicional desaparece, substituída pelo
botão e-latch.

Espaço interno

Mini BEV

O interior do Fiat 500 elétrico tem
foco nas linhas horizontais que enfatizam o aumento real do espaço interno. A inserção do painel, o volante
de dois raios e o cluster arredondado

Com poucos componentes modulares, a arquitetura Mini BEV recebeu
o sistema de bateria de íons de lítio
de alta capacidade de armazenamento (42 kWh), enquanto melho-

O sistema multimídia conta com tela de 10,25”, combinado com o
cluster TFT de 7”

Com alguns milímetros a mais nas dimensões, o espaço interno ficou
bem generoso

rou as dimensões do veículo, conforto e performance. Ela também
garantiu ao motorista a posição de
dirigir mais confortável e acesso
aos bancos traseiros.
O subcompacto possui três modos
de condução: Normal, Range e Sherpa, que podem ser selecionados no
console central, combinando com o
seu estilo de condução.
Normal: oferece um estilo de di-

reção mais próximo à experiência
tradicional de condução. Esse modo
apresenta a função “Creeping”, no
qual o veículo inicia seu movimento
ao liberar o pedal do freio.
Range: ativa a função “One Pedal
Driving”. Melhora a recuperação da
energia, a desaceleração aumenta e
o freio é usado apenas para emergências ou para parar completamente o carro.
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Sherpa: ajusta vários parâmetros de
condução, como velocidade máxima (limitada a 80 km/h), resposta
do acelerador (reduzir o consumo
de energia) e desativação do ar-condicionado e sistemas auxiliares de
aquecimento (vidros e retrovisor)
para reduzir ao mínimo o consumo.
Para um veículo de sua categoria, o
500 elétrico apresenta uma autonomia excelente de 320 quilômetros,
cobrindo, com folga, o deslocamento médio diário de cerca de 30
quilômetros.
O motor elétrico entrega 87 kW,
o que equivale a 118 cavalos de
potência a 4.200 rpm. O que mais
impressiona, entretanto, é o torque, que atinge surpreendentes 220
Nm. Isso faz com que o Fiat 500
elétrico necessite de 9 segundos
para atingir 100 km/h.
No que se refere aos sons, mais uma
característica inédita do novo veículo: o Sistema de Alerta Acústico de
Veículos (AVAS), um aviso acústico
para pedestres e ciclistas em velocidades de até 20 km/h. A partir de 25 O subcompacto emite sons de alerta que se alteram a partir da velocidade de 25 km/h
km/h, o som escolhido não é um sinal acústico comum, mas sim AmarSegurança
ra de alta resolução, comutador de ampla gama de configurações de
cord, de Nino Rota, exemplo da mais
luz alta, sensor de chuva e monitora- personalização do cliente.
autêntica criatividade italiana.
O 500 elétrico conta com o Co-Driver, mento de pressão dos pneus.
Conectado ao smartphone, o sisformado pelo Sistema Avançado de A central multimídia de última ge- tema gerencia o Apple CarPlay e
Carregamento
Condução Assistida (ADAS) de úl- ração com display digital de 10,25”, o Android Auto sem fio, pode ser
tima geração, atingindo classificação combinado ao cluster 100% digital atualizado via web, tem comandos
Convenientemente, o 500 elétrico nível 2 na escala SAE. Olhando para de 7”, oferece informação de manei- de voz avançados, que possibilitam
vem com um cabo padrão de 6 me- o futuro, uma câmera atrás do espelho ra renovada no 500 elétrico.
“conversar” com o carro para contros de comprimento para carrega- retrovisor interno trabalha em conjun- O display de 7” em TFT oferece grá- trolar suas configurações, programa
mento doméstico, que se conecta a to com outra câmera frontal, escon- ficos configuráveis, coloridos e com o ar-condicionado e pode escolher
uma tomada de três pinos em casa. A dida no logotipo do modelo, para ga- grande definição, permitindo uma músicas.#
tomada inteligente Type 2, localiza- rantir o controle longitudinal e lateral
da na lateral direita do veículo, per- do veículo em todas as velocidades. A
mite o carregamento tanto em AC combinação com a navegação ajuda o
(corrente alternada) como em DC sistema a definir o nível certo de inter(corrente contínua).
venção de acelerador, freio e direção,
Para otimizar o tempo de recarga, o adaptando-se a condições ora mais ur500 elétrico inclui sistema de car- banas, ora em rodovias. O sistema atua
ga ultra-rápida em corrente contí- para garantir o controle longitudinal e
nua de até 85 kW, para recarregar lateral do veículo por meio dos seguina bateria muito rapidamente. Dessa tes itens: controle de cruzeiro adaptamaneira, são necessários apenas tivo, Lane Centering (reconhecimento
5 minutos para gerar uma reserva de sinais de trânsito), assistente de frede energia suficiente para viajar nagem autônoma com detector de pe50 quilômetros dentro da cidade, e destre, monitoramente de ponto cego,
a carga ultra-rápida também pode sensores de estacionamento 360º e ascarregar a bateria até 80% em ape- sistente de estacionamento.
nas 35 minutos.
Há ainda seis airbags, câmera traseiO porta-malas leva até 185 litros de bagagem e acomoda o cabo de
recarga das baterias

O motor elétrico gera 87 kW (118 cv) e torque que chega a
220 Nm (22,45 kgfm)

O Fiat 500e vem com cabo de 6m para carregamento, com tomada de
três pinos
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Pesados

Caminhões Volvo
mais tecnológicos
Com mais conectividade e mais tecnologia em segurança, a nova geração dos veículos FH, FM e
FMX chegam ao Brasil após o recente lançamento destes caminhões na Europa

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

pós o sucesso alcançado no mercado europeu
de transporte de cargas,
os veículos apresentados pela
Volvo chegam ao nosso território, trazendo todos os atributos
que fizeram da marca referência em segurança e aplicação
de alta tecnologia.
Ainda mais inovadores, os veículos trazem de série um inédito pacote de dispositivos de
segurança, novo painel com
avançada plataforma digital e
aprimoramentos de aerodinâmica e conectividade que garantem um consumo de combustível até 5% menor. Para
completar, o FM e o FMX têm
cabines totalmente novas.
Os novos Volvo vêm com uma
nova versão do I-See, sistema
que utiliza a conectividade do
caminhão para identificar antecipadamente a topografia da
estrada e escolher as melhores marchas, sempre de forma
automática. Nos novos caminhões o I-See já vem pré-mapeado de fábrica, melhorando o desempenho e poupando
combustível desde a primeira
viagem.
Outro avanço vem da própria

Novo Volvo FH chega ao Brasil e traz inovações para toda a linha de pesados da marca

Painel configurável
transmissão eletrônica I-Shift,
que está ainda mais inteligente,
com até cinco modos de condu- Todos os veículos ganharam um
painel digital de 12 polegadas,
ção, dependendo do modelo.

totalmente digital, com várias
possibilidades de telas configuráveis para a conveniência
do motorista. Tudo se ajusta ao
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modo de direção, mostrando na
tela central informações necessárias para as diferentes operações. As inovações garantem
mais facilidade no dia a dia,
como a inspeção automática de
pré-viagem, que verifica inúmeros itens, como desgaste de
freios e nível do fluído de arrefecimento. O condutor pode colocar o display do GPS no centro
do campo visual e também visualizar o peso por eixo do cavalo
mecânico e da carreta, entre inúmeras outras opções.
Outra inovação é a central multimidia de 9 polegadas de tela
sensível ao toque. Com visualização fácil, traz tudo ao alcance da mão e visão do condutor,
desde o rádio, espelhamento do
celular e toda a parte de comunicação do veículo, até aplicativos, telemetria e muitas outras
configurações importantes.
Segurança
Um dos aprimoramentos apre- Novo Volvo FH 460cv
sentados é o Piloto Automático
de Descida, tecnologia inédita
que permite manter a velocidade
programada em descidas de serra
ou declives mais longos. O sistema conjuga vários dispositivos,
como o consagrado VEB; o potente freio motor Volvo; a transmissão eletrônica I-Shift; e até
mesmo os freios de serviço do
caminhão, acionados de forma
automática para não exceder a
velocidade máxima estabelecida.
No Volvo FH, há agora a opção
de faróis de LED, com sistema
antiofuscamento. O dispositivo
se adapta automática e gradativamente ao tráfego de veículos,
desligando e acendendo os segmentos de LED, independente
da ação do motorista, aumentando a segurança de todos os

Novo Volvo FM 380cv

usuários da via, além de garantir a visão
máxima ao motorista Volvo.
Agora, a nova linha de caminhões traz de
série o pacote de Segurança Freios Eletrônicos EBS. Estes equipamentos garantem
uma reação mais rápida dos freios e distribuem a força de frenagem entre os eixos
e o conjunto do caminhão como um todo.
Com este pacote, os caminhões possuem
sempre freios com acionamento eletrônicos EBS para freios a tambor e disco;
Controle de Tração; Freios ABS; Auxílio
de Partida em Rampa; Luz de Freio de
Emergência e Freio de Estacionamento
com ativação/desativação automática.
Novas cabines
Novo Volvo FMX 540cv

A nova linha pode receber até oito câmeras
auxiliares, com visualização de ponto cego.
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Os novos Volvo chegam com
muitas mudanças externas e internas nas cabines. O FH ganhou
novo conjunto ótico e nova grade frontal, revigorando o design
moderno do modelo. Houve melhorias na aerodinâmica, com
cantos mais arredondados, menores frestas entre componentes
e o pisca deslocado para a porta.
Já os novos Volvo FM e FMX
têm uma nova cabine. Inspiradas na nova geração do FH, as
cabines ficaram maiores, com
muito mais espaço e conforto
para o motorista. Além disso, a
maior área envidraçada proporciona visibilidade externa 10%
maior ao motorista.
O Volvo Connect melhora a performance geral dos transportadores com uma refinada gestão
da frota, novas funções que aumentam a segurança das operações e ferramentas de ponta
para a economia no consumo de
combustível, principal custo da
operação.
Outro benefício da ampla conectividade é o novo Plano de
Manutenção Ouro Flex. Os
transportadores continuam contando com o Plano Ouro, o mais
completo do mercado. E agora,
com esta nova modalidade de
pagamento, só pagarão pelo que
usarem, de acordo com a quilometragem efetivamente percorNovo Volvo FMX MAX tem mais capacidade de carga para mineração e construção
rida.#

18

19

06 a 13 de agosto de 2021

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Interatividade

Veículos Nissan podem
ser visto virtualmente

A montadora lançou no mercado o Showroom Virtual Nissan, que oferece todos os detalhes
e dúvidas que o cliente possa ter sobre os carros disponibilizados pela montadora

Luiz Eduardo Soares
Redator

O

s consumidores brasileiros já
podem ter acesso à visão do
veículo que está procurando
e todos os seus detalhes usando diretamente um celular, um tablet ou
um computador pessoal. E isso já é
realidade com a marca Nissan, que Através do Showroom Virtual, todos os modelos Nissan podem ter os exteriores acessados em 360º
segue diversificando e evoluindo no
processo de integração do mundo
digital com as atividades de conhecimento e compra dos veículos, permitindo aos clientes viver uma nova
experiência, mais dinâmica e ágil,
em seu conceito “Shop@Home”.
Por isso, está lançando o Showroom
Virtual Nissan, mais um avanço na
digitalização do processo de compra
de automóveis que permite a imersão interativa com os produtos Nissan por meio de realidade virtual,
fotos e vídeos que destacam os seus
atributos e tecnologias, em um ambiente democrático aos dispositivos.
A novidade reforça mais uma vez
que para a Nissan a digitalização
é fundamental quando se trata de
falar sobre negócios, satisfazer os
clientes e se adaptar a novas formas de trabalho.
Os modelos da montadora japonesa estão disponibilizados para visualização em todas suas versões

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Na palma da mão
Tanto que ela está 100% integrada
ao site institucional da Nissan e pode
ser acessada de qualquer dispositivo
eletrônico como celular, tablet ou
computador.
O Showroom Virtual Nissan conta
com facilidades como a comparação de equipamentos entre versões,
apresentação de opções de acabamento e a explicação do funcionamento das tecnologias embarcadas
nos veículos.
A experiência permite ver os detalhes e atributos de cada versão, bem
como ter a mesma sensação sensorial do mundo físico. Por sua vez, a
Realidade Aumentada (RA) permite
aos clientes simular que um dos veículos da Nissan esteja dentro de suas
próprias garagens, podendo testar
no ambiente físico, antes mesmo de
adquirir um dos produtos da Nissan.
O sistema conta com inovadoras
ferramentas de assistência virtual
em sua página eletrônica institucional, como o Chatbot, que usa Inteligência Artificial (IA) para atender,
tirar dúvidas e até mesmo vender
veículos de maneira ágil e personalizada. Também com auxílio da Inteligência Artificial, o WhatsApp da
Nissan disponibiliza o test drive de
forma automática e integrada com a
rede de concessionários e ainda permite falar sobre revisão periódica e
assistência para o usuário.#
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Versão Especial

T-Cross Sense 2021
no regime PcD
Criada para atender inicialmente ao público PcD (Pessoa com Deficiência), a versão Sense
do SUV da Volkswagen agora está disponível para os clientes finais, de varejo, por R$ 92.990

Luiz Eduardo Soares
Redator

D

epois que o Congresso
Nacional ampliou a faixa de preços para veículos direcionados a pessoas
com deficiência, de R$ 70 mil
para R$ 140 mil, o mercado
passou a oferecer um número
maior de opções. Dentre elas
está o Volkswagen T-Cross
Sense que inicialmente seria
apenas para atender a essa fatia especial de público, mas
que agora também está disponível para o consumidor final
com um preço bem atrativo:
R$ 92.990.
O Volkswagen T-Cross é montado sob a estratégia modular MQB, que utiliza aços de
alta e ultra-alta resistência, e
também aços conformados a
quente, que ultrapassam em
dez vezes a resistência de aços
considerados ‘convencionais’,
tornando-a mais leve, rígida e,
consequentemente, mais efi-

ciente nos testes de colisão.
Também muito versátil, a plataforma MQB pode variar diversas dimensões do veículo,
tendo como única medida padrão a distância entre o centro
do eixo dianteiro e a pedaleira.
No caso do T-Cross, ela permite que o SUV tenha 4.199 milímetros de comprimento, 1.760
milímetros de largura, 1.570
milímetros de altura e impressionantes 2.651 milímetros de
distância entre os eixos, o que
o torna uma referência em espaço interno entre os veículos
do segmento.
Ainda em termos de tamanho,
o porta-malas do T-Cross tem
capacidade para 373 litros.
Com o inteligente recurso que
ajusta a inclinação do encosto
do banco traseiro, este número
salta para 420 litros.
No comando do carro
O T-Cross Sense 2021 é equipado com o motor 200 TSI
Total Flex de três cilindros,
injeção direta de combustível
e turbocompressor, que entrega 116 cv (gasolina)/128 cv

(etanol) de potência máxima
a 5.500 rpm e torque de 20,4
kgfm (independente do combustível) entre 2.000 e 3.500
rpm, uma faixa de rotação ideal que possibilita ao T-Cross
ter excelentes acelerações e
retomadas ainda mais vigorosas.
Conectada ao motor 200 TSI
está a transmissão automática
de seis velocidades, que proporciona trocas de marchas
suaves, confortáveis e que
também faz bonito quando
motorista pisa fundo no acelerador em busca de uma condução mais esportiva.
O modelo é equipado com
suspensão independente tipo
McPherson nas rodas dianteiras e utiliza eixos independentes com braços longitudinais
na traseira.
O utilitário esportivo compacto
conta ainda com freios a disco nas quatro rodas, ABS (antitravamento das rodas), BAS
(assistente de frenagem de
emergência), Hill Hold Control
(assistente de partidas em aclives/subidas), ASR (controle de
tração), ESC (controle de es-

tabilidade) e XDS+ (bloqueio
eletrônico do diferencial).
Completo
O T-Cross Sense 2021 sai de
fábrica com seis airbags (dois
frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), ar-condicionado com filtro
de poeira e pólen, direção elétrica, travas elétricas, vidros
elétricos nas quatro portas, faróis com função ‘Coming & Leaving Home’, faróis de neblina
com função ‘Cornering Light’,
DRL (Daytime Running Light)
em LED na região dos faróis de
neblina, lanternas traseiras em
LED, faróis com regulagem de
altura, rack de teto, alarme antifurto, volante multifuncional,
ISOFIX e top tether para fixação da cadeirinha infantil, banco do passageiro dianteiro com
encosto rebatível, bancos traseiros rebatíveis, entre outros.
Para esta versão, o T Cross é
oferecido nas cores sólidas
Preto Ninja e Branco Puro, e
na metálica Prata Sargas. O
revestimento dos bancos é em
tecido ‘Bandula’ cinza.#
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Anúncio

Novo Chevrolet Bolt EV já está no ‘forno’

D

entro da estratégia da Chevrolet de lançar novos modelos até o final deste ano, o
primeiro deles será o Novo Bolt EV,
que chega às concessionárias da
marca a partir de setembro. Trata-se
de um veículo totalmente elétrico.
A Chevrolet está triplicando para
79 o número de concessionárias
habilitadas para comercializar e dar
assistência a carros elétricos, o que
reforça a marca como a rede especializada em EVs mais capilarizada
do país.
Com mais de 100 mil unidades vendidas pelo mundo, e tendo assumido uma posição de liderança na sua
categoria de veículos zero emissão
desde que chegou ao Brasil há cerca de dois anos, o Bolt EV passará
por uma renovação significativa de
produto, tanto em tecnologia como
em design e sofisticação.
De acordo com a diretoria da montadora, o Novo Bolt EV reforça o
compromisso da GM de liderar a
eletrificação também na região.
Detalhes sobre a configuração exclusiva para o mercado brasileiro
serão informados pela Chevrolet
mais próximo da data do lançamento oficial do produto.#
O novo Chevrolet Bolt totalmente elétrico chega ao mercado nacional em setembro

25

06 a 13 de agosto de 2021

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Conectados para te ajudar comprar e vender!

26

06 a 13 de agosto de 2021

+ EMPLACAMENTO GRÁTIS
+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS
+ PRONTA ENTREGA
+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.

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.
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