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INFANTIL.
INFANTIL.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da Nissan Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da NissanINFANTIL.
Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
Ofertas válidas para o mês de agosto de 2021 somente nas concessionárias da Nissan Nagai em Belo Horizonte e Juiz de fora. Consulte regulamento e condições
pelo whatsapp. Condições sujeitas a alterações. Imagens ilustrativas. Estoque limitado.
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Notas

Mercedes-Benz totalmente elétrica
A Mercedes-Benz está mudando de “primeiro elétrico” para “somente elétrico”, acelerando em direção a um futuro sustentável e digitalizado até o
final da década, naqueles mercados que apresentarem as condições para isso. Até 2022, a Mercedes-Benz terá veículos elétricos a bateria (BEV) em
todos os segmentos que a empresa atua.
No total, os investimentos em veículos elétricos a
bateria entre 2022 e 2030 totalizarão mais de € 40
bilhões. A aceleração e o avanço do plano de portfólio EV estão baseados em uma estratégia com os
seguintes pontos principais: tecnologia, produção,
pessoas e financeiro.
Em 2025, a Mercedes-Benz lançará três novas arquiteturas exclusivamente elétricas:
MB.EA: cobrirá todos os automóveis de passa-

geiros de médio a grande porte, estabelecendo um
sistema modular escalável como a espinha dorsal
elétrica para o futuro portfólio de EV.
AMG.EA: será uma plataforma de veículos elétricos de alto desempenho voltada para clientes da
Mercedes-AMG voltados para tecnologia e desempenho.
VAN.EA: inaugura uma nova era para vans elétricas e veículos comerciais leves feitos sob medida,
que contribuirão para o transporte e as cidades livres de emissões no futuro.
Após reorganizar suas atividades para colocar planejamento, desenvolvimento, compras e produção,
a Mercedes-Benz irá aprofundar o nível de integração vertical na fabricação e desenvolvimento,
e internalizar a tecnologia de condução elétrica.#

A importância da
manutenção preventiva

Muitos motoristas deixam de fazer
a manutenção preventiva do veículo
por falta de tempo ou por receio de
grandes despesas. No entanto, peças
desgastadas podem comprometer
sistemas completos, gerando gastos
desnecessários, e ainda maiores caso
haja necessidade de manutenções
corretivas. A revisão de importantes
componentes pode ser feita de maneira muito simples e rápida em serviços
autorizados.
Dentro do portfólio Magneti Marelli,
diversos produtos podem ser subs-
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Melhores na hora de revender
Pela terceira vez, o Accelo 1316
6x2 da Mercedes-Benz é o caminhão com o menor índice de depreciação no mercado brasileiro da
categoria “Caminhão Médio”. Conforme estudo da Agência AutoInforme, depois de três anos de uso,
ele teve uma depreciação de apenas
10,1% e, com isso, conquistou o
“Selo Maior Valor de Revenda –
Veículos Comerciais 2021”.
Conforme resultado anunciado na
última sexta-feira (30/7), pela AutoInforme, a Mercedes-Benz obteve vitória também em mais uma

categoria. Isso porque a Linha
Sprinter permanece invicta em todas as sete edições da premiação de
veículos comerciais, destacando-se
novamente em “Minibus” com a
Sprinter Van, ocupando, desta vez,
a primeira posição com a 415, tendo valorização em 0,5% e com a
515 em terceiro lugar, com apenas
1,1% de depreciação.
Com esse desempenho, a Mercedes-Benz soma agora mais de 25
selos em todas as sete edições do
“Maior Valor de Revenda – Veículos Comerciais”.#

tituídos com facilidade, como, por
exemplo, as palhetas dos limpadores
de para-brisa. Se estiverem desgastadas, certamente não desempenharão
sua função de modo eficiente e eficaz,
prejudicando a visão do condutor.
A má visibilidade é uma das principais causas de acidentes nas estradas.
Além disso, palhetas desgastadas podem causar riscos no para-brisa.
Filtros, lâmpadas, fluidos para radiadores e baterias também entram dentro desta “categoria” e podem ser verificados ou substituídos facilmente.#
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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

Novo Audi A3 chega nos
próximos meses
A montadora apresenta a nova geração do Audi A3 e disponibiliza aos interessados a encomenda
dos veículos, equipados com motor TFSI 1.4 litro limitada a 300 unidades ao preço de R$ 229.990

Luiz Eduardo Soares
Redator

O

novo Audi A3 já está chegando ao mercado brasileiro e para os interessados no
modelo a montadora criou uma versão limitada a 300 unidades e exclusiva, a S line Limited na carroceria
Sportback e Sedan, já em pré-venda
por R$ 229.990. Os veículos devem
chegar a partir de outubro.
Além da versão S line Limited, a
versão topo de linha Performance
Black, com o premiado motor 2.0
TFSI, segue em pré-venda por a
partir de R$ 264.990,00, também
na modalidade venda direta, nas
carrocerias Sedan e Sportback.
Audi A3 1.4 S line Limited
A versão limitada da nova geração
do Audi A3 chega ao Brasil com
motor 1.4 TFSI a gasolina, que
entrega 150 cavalos de potência e
torque de 250 Nm. A transmissão
é a tiptronic de oito velocidades.
Esta nova geração chega equipada

O compacto da Audi chega ao Brasil nas versões S Line Limited e a Black Performance, com motores 1.4 e 2.0

com o Audi drive select, que permite que o motorista experimente
cinco diferentes modos de direção:
comfort, dynamic, efficiency, auto
e individual. Isso também traz mudanças nas características da resposta do acelerador, câmbio e da

direção progressiva, por exemplo,
que varia sua relação dependendo
do ângulo de direção.
Dentre os principais equipamentos de série da nova versão estão
ar-condicionado automático de
duas zonas, controle de cruzeiro,

keyless entry, pacote de luzes ambiente em LED, painel de instrumentos Audi virtual cockpit com
12,3”, porta-malas com abertura
automática via sistema hands-free, volante esportivo em couro
com base aplanada, multifuncio-
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Os modelos Audi A3 Sedan e Audi A3 Sportback apresentam proporções dinâmicas e um design esportivo

nal e com shift-paddles, faróis
Full LED, freio de estacionamento
eletromecânico com Auto-Hold,
lanternas traseiras Full LED com
indicador dinâmico nas setas, sensores de estacionamento com park
assist e sistema de direção dinâmica progressiva.
Completam essa lista outros itens
tecnológicos como Audi Smartphone Interface com conexão ao
Android Auto e Apple CarPlay e o
rádio MMI Plus com tela de 10”
sensível ao toque. Como opcionais
é possível incluir faróis Full LED
Matrix, tecnologia exclusiva da
Audi, capa do retrovisor e spoiler
traseiro em carbono, carregamento
de celular por indução com o Audi
Phone box light e o Audi Sound
System com 10 alto-falantes. O
modelo ainda conta com o kit de
design S line com para-choques
dianteiro e traseiro exclusivos, soleiras personalizadas e inscrição
da versão no para-lamas dianteiro.
Dentre as cores exteriores disponíveis estão Branco Ibis, oferecida
sem custo adicional, e as metálicas e/ou perolizadas, com custo
adicional, Amarelo Píton, Azul
Navarra, Azul Turbo, Branco Geleira, Cinza Daytona, Preto Mito
e Vermelho Tango. No interior é

possível escolher entre preto, cinza e bege.
Design e dimensões
As novas gerações dos Audi A3
Sedan e Audi A3 Sportback apresentam proporções dinâmicas e
um design esportivo. A ampla grade frontal Singleframe e as grandes entradas de ar na parte frontal
acentuam seu caráter dinâmico. A
linha de ombro da carroceria se
estende suavemente dos faróis às
luzes traseiras e a área logo abaixo
dessa linha nas laterais é curvada
para dentro – este é um novo elemento do design que dá maior ênfase aos arcos das rodas.
Os faróis e as lanternas são Full
LED e inclusive contam com indicador dinâmico de setas na traseira de série. Os revolucionários
faróis Full LED Matrix, opcionais
nas duas versões, agregam beleza
e exclusividade ao A3 com assinaturas personalizadas ao entrar e
sair do veículo.
Com 4,34 metros de comprimento e 1,82 metros de largura, o A3
Sportback cresceu pouco mais de
três centímetros nestas duas dimensões em comparação com seu
antecessor. A altura de 1,43 metros

Na versão S Line Limited o motor utilizado é o 1.4 TFSI de
150 cv e 25,51 kgfm

Os interiores dos novos A3 têm foco no motorista e usa
elementos dos modelos mais sofisticados

Com dimensões maiores, o interior oferece muito conforto
para os ocupantes

O porta-malas do hatch leva bagagem de 380 a 1.200 litros
e no sedan 425 litros
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A versão sedan do Novo Audi A3 ganhou linhas ainda mais elegantes e frente imponente

e a distância entre eixos de 2,64
metros permaneceram inalteradas. Dependendo da inclinação do
banco traseiro, o compartimento
de bagagem comporta entre 380 e
1.200 litros – o piso ainda pode ser
regulado em diferentes alturas.
A versão Sedan cresceu em todas
as dimensões, comparado com a
geração anterior: os 4,50 metros
significam que ele é 4 centímetros
mais comprido – a distância entre eixos permanece inalterada. A
largura aumentou 2 centímetros,
para 1,82 metros, e a altura subiu 1
centímetro, para 1,43 metros. Isso
resultou em um aumento de bons 2
centímetros na altura da cabeça na
parte frontal, além de mais espaço
para os cotovelos. Com 425 litros,
a capacidade de bagagem é a mesma do modelo anterior.
No interior o design esportivo e
sofisticado traz alguns elementos
inspirados no Lamborghini Urus,
como as saídas de ar do painel e a
nova alavanca de seleção de marcha, muito mais elegante, minimalista e tecnológica – seu acionamento agora é eletrônico e utiliza
o conceito shift-by-wire, sem o

O sedan ficou maior em relação ao modelo anterior: 4,50m de comprimento, 1,82m de largura e 1,43m de altura

botão de trava mecânica que antes
precisava ser acionado para realizar a troca.
O cockpit dos novos A3 tem foco
total no motorista. Ele usa elementos familiares dos modelos de

A linha de ombro da carroceria se estende suavemente dos faróis às
luzes traseiras. As rodas têm desenho exclusivo

classes mais altas da marca e está
equipado de série com um display
sensível ao toque de 10,1 polegadas – integrado no centro do painel de instrumentos, ele reconhece letras inseridas à mão, fornece

feedback acústico. O Audi virtual
cockpit de 12,3” complementa as
informações para o motorista e
permite três visualizações diferentes, incluindo gráficos com visual
esportivo.#

O design esportivo e sofisticado do interior traz alguns elementos
inspirados no Lamborghini Urus
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Versão especial

F-150 sai das telas
para versão real
A picape da Ford conhecida no mundo inteiro e que já foi estrela de filmes e videogames, agora,
tem uma versão real e foi mostrada no Salão de Chicago (EUA)

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

Ford F-150, picape mais vendida do mundo, já virou estrela de vários videogames,
levando o seu legado de força e desempenho para o universo eletrônico. Agora, ela trilhou o caminho inverso: ganhou uma versão real saída
do jogo Rocket League. O modelo
foi exibido no Salão de Chicago,
nos EUA, primeiro evento do setor
a contar com a presença do público
depois de 18 meses.
Competição radical que combina
duas paixões dos gamers – futebol
estilo arcade e destruição automotiva –, o game Rocket League ganhou
fama também pela qualidade do design gráfico e por ter controles fáceis
de manejar.
No desenvolvimento do Rocket
Leage, a equipe de design da Ford
F-150 trabalhou em parceria com os
designers da produtora Psyonix para
que o jogo reproduzisse as características de estilo da Série F. Como,
por exemplo, o formato exclusivo
do farol em C, os arcos de rodas arredondados e o emblema “F-150”
A Ford F-150 ganhou uma versão real saída do jogo Rocket League para o Salão de Chicago
na traseira.
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Turbina de foguete
Como itens exclusivos, a F-150 Rocket League Edition traz grafismos
na carroceria, pneus de 37 polegadas, aberturas de foguete nas lanternas traseiras, turbina de foguete
na caçamba e uma bitola mais larga
que a F-150 Raptor.
A Cinema Vehicles, preparadora de
carros para a televisão e filmes, foi
encarregada de trazer o veículo virtual para o mundo real. Além de carroceria mais curta e larga, a customização incluiu a grade dianteira e as
colunas A, com formato mais agressivo. A caçamba abriga um motor de
foguete, com iluminação alaranjada
que gira rapidamente para simular
uma turbina.
A montadora só não informou se a picape será comercializada em série.# A carroceria mais curta e larga, a grade dianteira e as colunas A estão com formato mais agressivo

Assim, como no videogame, a caçamba abriga um motor de foguete, com iluminação alaranjada que gira rapidamente para simular uma turbina
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Mercado

C4 Cactus com condições
especiais em agosto

Para quem comprar o SUV, a Citroën oferece preço diferenciado, primeira parcela para dezembro, bônus de até R$ 9 mil, as 3 primeira revisões grátis e parcelamento em até 36 meses

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

Citroën anuncia condições
especiais para toda linha do
utilitário esportivo C4 Cactus
durante o mês de agosto. Produzido
na fábrica de Porto Real, o modelo
chega por R$ 93.990,00 na versão
Live Auto, com ótimos planos de financiamento e primeira parcela somente para dezembro de 2021.
A versão C4 Cactus Feel chega como a melhor oferta do mês,
com um bônus Citroën de até R$
9.000,00 e as três primeiras revisões totalmente grátis. Essa versão tem seu preço sugerido de R$
111.590,00 (sem a aplicação do
bônus). O modelo vem equipado
com o motor 1.6, de 118 cv e torque de 16,1 kgfm, câmbio automático sequencial de seis marchas,
freios ABS com REF (Electronic
Brake Distribution) e controles de
estabilidade de comando (ESP) e
de tração (ASR), que proporcionam uma experiência ao volante O modelo possui as opções Eco e Sport que permitem maior economia de combustível ou respostas mais rápidas
ainda mais confortável e segura. e potentes do motor

Conectados para te ajudar comprar e vender!

O motorista também conta com
as opções Eco e Sport, funcionalidades que permitem melhor desempenho na cidade, com maior
economia de combustível ou com
respostas mais rápidas e potentes
de seu motor.
Pagamento em 3 anos
Além dos descontos adicionais em
toda a gama de produtos, os clientes poderão escolher entre uma entrada de 20% ou taxas de juros a
partir de 0,99% em até 36 vezes.
O utilitário esportivo Citroën C4
Cactus trouxe uma nova percepção
aos clientes desde seu lançamento.
Com ampla tecnologia embarca-

13 a 20 de agosto de 2021

da e design robusto e atraente, o
modelo tem conquistado não só
os consumidores, mas também a
mídia especializada em suas premiações.
O SUV possui pacote funcional
com a central multimídia Citroën
Connect Radio, com tela touch de
7” e conectividade Apple Car Play
e Android Auto. Além do volante
com regulagem de altura e profundidade, o Citroën C4 Cactus
traz itens de série, como câmera
de ré, ar-condicionado digital conectados à central multimídia, piloto automático com regulador e
limitador de velocidade, sensor de
pressão dos pneus e assinatura luminosa em LED.#
O interior é amplo e confortável, com acabamento esmerado e materiais

O modelo possui motor 1.6, de 118 cv e câmbio automático sequencial
de seis marchas

suaves

A central multimídia Citroën Connect Radio possui conectividade Apple
Car Play e Android Auto
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Personalização

Modelo batizado com o nome do dono
A promoção da Mercedes-Benz permite que junto ao logo do modelo seja destacado o nome
e sobrenome do proprietário, com caracteres utilizados para designar os caminhões da marca
Da Redação

P

ara mostrar a relação emocional que milhares de caminhoneiros brasileiros construíram
com os seus caminhões, a Mercedes-Benz do Brasil lançou a promoção “Caminhão com nome e Sobrenome”. Assim como acontece com
a chegada de um novo membro da
família, o caminhão será batizado
com o sobrenome dos 50 compradores de qualquer um dos modelos
da marca. A ação ocorrerá até 2 de
setembro de 2021.
Para participar da promoção e
personalizar o novo caminhão, os
clientes devem iniciar a compra de
um zero quilômetro por meio de
site próprio da marca e, ao finalizar a negociação em até 30 dias,
vão receber o veículo com seu
nome ou sobrenome gravado na
parte frontal, logo abaixo do nome
do modelo, por exemplo: Actros
Pereira, Axor Santos ou Atego
Sampaio.
De acordo com os executivos da
companhia, pela primeira vez no
país e no mundo, a Mercedes-Benz do Brasil batiza oficialmente os caminhões com o sobrenome
da família de alguns proprietários.
O veículo sairá de fábrica com o
nome de batismo junto ao registro
do modelo. Essa ação é ousada,
uma vez que altera o nome de registro do modelo global e reflete a
própria característica que os donos
desenvolvem em relação à posse
do caminhão, que é, de verdade,
parte da família, dadas as histórias
de vida dessas pessoas, muitas ve-

zes compartilhada com a própria Cada comprador pode adquirir até
história do caminhão.
cinco unidades dentro da promoção, que é válida para a aquisição
Da gestação ao batismo
de qualquer modelo de caminhão
Mercedes-Benz zero quilômetro,
Para receber o veículo com seu sem adição de qualquer custo exsobrenome, ao iniciar a aquisição tra.
pelo site indicado o cliente deve Além de batizar o caminhão com
manifestar sua concordância com seu sobrenome, o cliente particia promoção e informar o nome ou pante da promoção poderá acomsobrenome que deve ser estampa- panhar da gestação ao nascimento
do. Se tiver mais de um, apenas do veículo por meio de imagens
um poderá ser escolhido, que pre- reais da linha de produção.
cisa ter, no mínimo, quatro carac- É ideia também de, junto ao cateres e, no máximo, 12.
minhão, entregar um documento

como se fosse uma certidão de
nascimento, como um ritual simbolizando que mais um membro
da família chegou. Para a Mercedes-Benz, essa é uma oportunidade incrível de estreitar o relacionamento com os clientes, além de
realizar o sonho de muitas famílias
que consideram o caminhão como
parte de sua história. Isso reforça
que cada cliente é único, alinhado
ao novo mote: ‘As estradas falam e
a Mercedes-Benz ouve cada voz’,
reconhecendo cada um por nome e
sobrenome.#
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Pré-venda

Clientes já podem
encomendar o Novo Bolt EV
A Chevrolet disponibiliza a pré-venda do novo elétrico Bolt EV, em versão única e exclusiva, além de
vir com um pacote inovador de itens de conectividade, segurança e conforto
Da Redação

A

Chevrolet iniciou no dia
11/08 a pré-venda do Novo
Bolt EV. O modelo, que será
lançado oficialmente em setembro,
já pode ser encomendado através
de uma página específica no site da
montadora.
De acordo com o setor de Engenharia de Produtos da GM América do
Sul, o Bolt EV é o elétrico de zero
emissão mais vendido da sua categoria no Brasil e o novo modelo
evolui nos aspectos mais relevantes para o consumidor, como em
tecnologia, acabamento e design.
Tudo isso posiciona o produto em
um outro patamar e tem como propósito manter a Chevrolet na vanguarda dos carros elétricos.

O Novo Bolt EV será ofertado no
Brasil em configuração única e exclusiva, com um pacote inovador
de itens de conectividade, segurança e conforto.
Carregador
Os consumidores que adquirirem
o primeiro lote do novo carro elétrico da Chevrolet durante o período de pré-venda ganham um
carregador wallbox de 7,4 kVA de
potência homologado pela GM,
que permite ao veículo autonomia
de aproximadamente 40 quilômetros a cada hora de carga. O item
é disponibilizado como acessório
nas 79 concessionárias da marca
habilitadas para comercializar e
dar assistência a carros elétricos
pelo país.
Além disso, o consumidor do novo do OnStar, um ano de Wi-Fi com O automóvel totalmente elétrico da
Bolt EV será beneficiado com um 20 GB por mês e 14 mensalidades Chevrolet chegará ao mercado brasileiro pelo preço de R$ 317 mil.#
ano dos pacotes Protect e Connect do dispositivo Veloe.
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+ EMPLACAMENTO GRÁTIS
+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS
+ PRONTA ENTREGA
+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.

Conectados para te ajudar comprar e vender!

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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As MELHORES LOJAS e um
dos maiores estoques de BH.
As MELHORES LOJAS e um
dos maiores estoques de BH.
As MELHORES LOJAS e um
dos maiores estoques de BH.
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Conquiste seu
novo carro!
Conquiste seu
novo carro!

(31) 3419.6000

Av. Pedro II, 1.900
(31) 3419.6000

Av. Pedro II, 1.900
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