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O modelo é o mais ‘bravo’ dos veículos da marca produzido
no Brasil, podendo chegar à velocidade de 240 km/h
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FIAT TORO 1.8 16V EVO FLEX
FIAT
TORO 1.8 16V
EVO FLEX
ENDURANCE
MANUAL
ENDURANCE MANUAL
FIAT
1.8 16V EVO FLEX
DETORO
R$107.990,
DE
R$107.990,
ENDURANCE MANUAL
DE R$107.990,

HYUNDAI HB20 1.6 PREMIUM
HYUNDAI
1.6 PREMIUM
16V FLEXHB20
4P AUTOMATICO
16V FLEX 4P AUTOMATICO
HYUNDAI
HB20 1.6 PREMIUM
DE R$56.990,
DE
R$56.990,
16V FLEX 4P AUTOMATICO

CHEVROLET ONIX 1.0 TURBO
CHEVROLET
ONIX
1.0 TURBO
FLEX
PREMIER
AUTOMÁTICO
FLEX PREMIER AUTOMÁTICO
CHEVROLET
ONIX 1.0 TURBO
DE R$88.900,
DE
R$88.900,
FLEX PREMIER AUTOMÁTICO
DE R$88.900,

CHEVROLET EQUINOX 2.0 16V TURBO RENAULT CAPTUR 1.6 16V
CHEVROLET
EQUINOX
2.0
16V TURBO RENAULT CAPTUR 1.6 16V
GASOLINA
PREMIER
AWD
AUTOMATICO
SCE FLEX INTENSE X-TRONIC
GASOLINA PREMIER AWD AUTOMATICO SCE FLEX INTENSE X-TRONIC
DE R$168.900,
CHEVROLET
EQUINOX 2.0 16V TURBO RENAULT
DE R$88.990,
CAPTUR 1.6 16V
DE
R$168.900,
DE
R$88.990,
GASOLINA PREMIER AWD AUTOMATICO SCE FLEX INTENSE X-TRONIC

CHEVROLET S 10 CAB. DUPLA
CHEVROLET
S 10 COUNTRY
CAB. DUPLA
2.8 16V HIGH
2.8 16V HIGH COUNTRY
DE R$66.990,
CHEVROLET
S 10 CAB. DUPLA
DE R$66.990,
2.8 16V HIGH COUNTRY
DE R$66.990,

POR
POR R$105.990,
R$105.990,
POR R$105.990,

POR
R$166.900,
DE R$168.900,
POR
R$166.900,
POR R$166.900,

POR
R$54.990
0
POR
R$54.990
0,,
DE R$56.990,
POR R$54.990
0,

POR
R$86.990,
POR
R$86.990,
DE R$88.990,
POR R$86.990,

POR
POR R$86.
R$86...900,
900,
POR R$86..900,

POR
POR R$219.990,
R$219.990,
POR R$219.990,

CONTAGEM
CONTAGEM
Av. Gen. David Sarnoff, 440

PAMPULHA
PAMPULHA
Av. Antônio Carlos, 6250

CRISTIANO MACHADO
CRISTIANO
MACHADO
Av. Cristiano Machado, 1080 A

2116-1297

2116-1340

3972-3895

CONTAGEM
2116-1297
2116-1297
Av. Gen.
David Sarnoff, 440
(31)98380-7619
(31)98380-7619
Av. Gen. David Sarnoff, 440

98380-7619

(31)

PAMPULHA
2116-1340
2116-1340
Av. (31)
Antônio
Carlos, 6250
98293-9459
(31)98293-9459
Av. Antônio Carlos, 6250

98293-9459
www.grandeminas.com.br
www.grandeminas.com.br
(31)

CRISTIANO
MACHADO
3972-3895
3972-3895
Av. Cristiano
Machado, 1080 A
(31)98481-7040
(31)98481-7040
Av. Cristiano Machado, 1080 A

98481-7040

(31)

Perceba o risco, proteja a vida.
Perceba o risco, proteja a vida.

www.grandeminas.com.br

*Consulte
condições
na loja.
*Imagens
Perceba
o risco,
proteja
a vida.meramente ilustrativas.
*Consulte condições na loja. *Imagens meramente ilustrativas.
*Consulte condições na loja. *Imagens meramente ilustrativas.
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Notas

O possível futuro dos Nissan elétricos
A Nissan revelou o conceito Nissan
Ariya Single Seater Concept, um
projeto de alto desempenho que demonstra como o trem de força do totalmente elétrico Nissan Ariya pode
ser usado em um chassi de carro de
corrida monoposto feito sob medida.
O conceito foi apresentado no
evento Nissan Futures por Alfonso Albaisa, vice-presidente sênior
de design global da Nissan, e Juan
Manuel Hoyos, gerente-geral da divisão de marketing global, branding
e engajamento da Nissan.
“Estamos muito satisfeitos em apresentar o Nissan Ariya Single Seater

Concept”, disse Hoyos. “Na Nissan,
ousamos fazer o que os outros não
fazem. Com este conceito queremos
mostrar o potencial de alto desempenho do trem de força do Ariya em
um pacote inspirado nos esportes
motorizados que não apenas sugere
o design e estilo do carro de rua que o
inspirou, mas que também demonstra uma nova e eficiente linguagem
de desempenho de um veículo elétrico. Atuando como um teste para
a evolução tecnológica futura, este
projeto pode demonstrar a experiência da Nissan na transferência de
conhecimento e tecnologia da pista

de corrida para a estrada.”
O Ariya Single Seater Concept explo-

ra como poderia ser o futuro do desempenho eletrificado para a Nissan.#

Chinês: SUV elétrico BYD Tan EV de 7 lugares
A montadora chinesa BYD já se encontra em território nacional e, agora,
anunciou de forma oficial o lançamento do BYD Tan EV no Brasil. Trata-se
de um SUV elétrico de 7 lugares, que
dará início a ofensiva de veículos com
essa propulsão da marca chinesa no
país e já está disponível para pré-venda e terá início de entregas no primeiro
semestre de 2022.
Comercializado na China e também
na Noruega, o BYD Tan EV é mais
um modelo que se vale da experiência
da BYD com veículos elétricos de diversos segmentos - a marca chinesa já
produziu mais de 1 milhão de veículos
emissão zero no mundo inteiro.
Equipado com uma bateria de 86,4

kWh (Blade), o BYD Tan EV pode ser
recarregado de 30% a 80% em 30 minutos em uma estação de recarga rápida de 110 kW - a autonomia combinada é de 437 km segundo o INMETRO
- 395 km na estrada e 472 km no uso
exclusivamente urbano.
O trem de força com tração nas quatro
rodas conta com dois motores elétricos, um em cada eixo (245 cv na dianteira e 272 cv na traseira), entregando
potência combinada de 517 cv e torque
máximo de 69,4 kgfm. Um conjunto
suficiente para que o SUV elétrico acelere de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos
e atinja a velocidade máxima de 186
km/h. O preço deverá se aproximar dos
R$ 500 mil.#

Concurso Nissan oferece premiação de R$ 500
Para reforçar a importância
da revisão no veículo no período de férias e festas de fim
de ano, a Nissan lança a campanha Check-In Nissan. Na
ação, os clientes que adquirirem peças, serviços ou acessórios nas concessionárias da
marca poderão concorrer a um
cupom de desconto no valor
de R$ 500 para a compra de
passagens e hospedagens na
loja virtual Rappi Travel.
O cliente tem uma chance de
concorrer ao prêmio a cada R$
500 gastos, mas as chances aumentam para aqueles que re-

alizaram revisões periódicas
nas concessionárias Nissan anteriormente e que aderiram ao
programa Nissan Protect, que
oferece pacotes de revisões periódicas do veículo e assistência
24 horas ampliada. O cliente
que participar da campanha terá
o resultado da premiação no
mesmo momento da participação. A Check-In Nissan tem início no dia 13 de dezembro e é
válida até 28 de fevereiro.
Para participar é necessário
agendar o serviço na concessionária de preferência no site da
campanha.#
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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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Evolução

Fiat Strada ganha
câmbio automático CVT
A picape Strada agora oferece mais conforto no dia a dia do motorista. As versões Volcano e a
Ranch são oferecidas com o novo câmbio aos preços de R$ 111 e R$ 116 mil, respectivamente

Luiz Eduardo Soares
Redator

E

m busca de mais comodidade
ao motorista, melhor desempenho do conjunto propulsor
e também menor consumo de combustível, a Fiat inova ao oferecer
a picape Nova Strada nas versões
Volcano e Ranch com o câmbio automático CVT (continuamente variável) que simula sete velocidades.
Na primeira opção ainda é ofertada
a transmissão manual.
A transmissão CVT oferece três
modos de condução. No modo automático, a central eletrônica faz
leituras constantes da forma como
o motorista dirige e a situação do
veículo para ajustar sempre a melhor relação de marcha com foco
no consumo. Quem prefere estar
sempre no comando pode optar
pelo modo manual, que permite a
troca das sete marchas de maneira A versão Ranch da picape Fiat Strada 2022 mantém o equilíbrio das linhas e detalhes externos

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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A picape ostenta retrovisores pintados em preto brilhante, logotipo Ranch
ao lado do para-lama, estribos laterais e barras do teto longitudinais cinzas

sequencial por meio de borboletas
no volante ou pela própria alavanca de câmbio. Já o modo Sport é
voltado para quem busca uma condução mais divertida e ágil.
Nova Strada Ranch
A Nova Strada Ranch com câmbio
automático possui muitos diferenciais exclusivos. Externamente, a
carroceria moderna adota novos
skid plate cinza, para-barros, retrovisores pintados em preto brilhante, logotipo Ranch ao lado do
para-lama, estribos laterais, barras do teto longitudinais cinzas,
capota marítima exclusiva com a
inscrição “Ranch” gravada na cobertura e rodas de liga-leve de 15”,
com pneus ATR para uso misto.
O estilo da versão Ranch é completado pelos faróis de LED afilados
com luzes DRL (Daytime Running
Light), a imponente grade com o
Logo Script da marca no centro
com a elegante Fiat Flag à direita
e o capô vincado, que sugere força
e robustez, itens que também caracterizam a Nova Strada Volcano.

O requinte da versão Ranch continua no interior. O painel recebe
uma pintura em dois tons, com
elementos marrons, a exemplo
da mesma configuração da Nova
Toro, ao redor do porta-objetos superior, contrastando com as saídas
de ar em preto brilhante.
O mesmo tom é usado na costura
do volante de couro, na coifa do
câmbio e nos bancos, que também usam revestimento marrom
nas laterais e carregam a inscrição
Ranch nos encostos. O quadro de
instrumentos possui tela de LCD O interior se destacada pela combinação das cores preta e marron, a mescustomizável faz uma saudação ao ma que equipa a Fiat Toro
ligar o carro, e badges Ranch abaixo da central multimídia, tapetes e
nas soleiras das portas reforçam o
DNA exclusivo da versão.
A Nova Strada com transmissão
automática mantém o amplo pacote de equipamentos como o controle de estabilidade com assistente
de partida em rampa (Hill Holder)
e o controle de tração avançado
E-Locker (TC+).
A capacidade e robustez da picape
podem ser verificadas por sua altura
livre do solo entre os eixos (de até

O quadro de instrumentos possui tela de LCD customizável que faz uma
saudação ao ligar o carro

A transmissão CVT oferece três
modos de condução de acordo
com a preferência do motorista
O câmbio automático CVT (continuamente variável) simula sete
velocidades
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233 mm), ângulos de entrada acima
de 23º e saída de obstáculos além de
28º entre os melhores da categoria.
Os quatro airbags de série da Nova
Strada Automática incluem bolsas
laterais que protegem simultaneamente o tórax e a cabeça dos
ocupantes. São de série também
sensores sonoros e câmera de ré,
faróis de neblina e sensor monitoramento da pressão dos pneus.
A extensa lista de equipamentos conta ainda com direção com assistência
elétrica, computador de bordo, vidros
elétricos nas quatro portas, volante
multifuncional, retrovisores elétricos
e quadro 3,5” de TFT.
Conectividade
A tecnologia também está presente
na Nova Strada com câmbio automático. Além do sistema multimídia
de 7” - único do segmento a oferecer conectividade com Android
Auto e Apple Carplay sem cabos
- o modelo passa a oferecer Wireless Charger, para carregamento do
smartphone sem fio. Um segundo
conector USB permite aos passageiros do banco traseiro carregarem seu
aparelho celular, ao mesmo tempo
que aproveitam o amplo espaço e o
fácil acesso graças às portas traseiras com abertura de 80º. Os assentos
traseiros laterais também possuem
fixação Isofix para cadeirinhas.
A caçamba tem 844 litros de volume
e pode carregar até 600 kg.
A picape conta com motor 1.3 Firefly, que gera 107 cv e 13,7 kgfm com
etanol e 98 cv e 13,2 kgfm quando
abastecido com gasolina. Trata-se
do propulsor mais eficiente e econômico do segmento e com nota A de
consumo pelo Inmetro.
O conjunto dá à Nova Strada Automática CVT um custo de propriedade competitivo, com garantia de
três anos e assistência de uma ampla
rede com 520 concessionários em
território nacional.
A Nova Strada Volcano com câmbio
automático tem preço público de R$
111.990 e a versão topo de gama
A picape conta com motor 1.3 Firefly, que gera 107 cv e 13,7 kgfm (E) e 98 cv e 13,2 kgfm (G)
Ranch por R$ 116.990.#

Apesar de ser um comercial leve e compacto, a Fiat Strada 2022 garante bom nível de conforto e espaço para todos os ocupantes

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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Lançamento

Picapes Ram já se encontram
nas concessionárias
A linha 2022 dos modelos Ram das picapes de grande porte já se encontra à disposição dos
clientes nas 53 concessionárias da marca espalhadas pelo território nacional

As duas picapes têm preço sugerido
inicial de R$ 449.990, passando para R$
474.990 com o pacote Night Edition

Luiz Eduardo Soares
Redator

E

ncerrando com chave de
ouro o segundo ano consecutivo de recorde de vendas,
a Ram acaba de lançar nas 53 concessionárias da marca a linha 2022
das maiores, mais capazes e mais
luxuosas caminhonetes do país.
Conheça todas as novidades:

Ram 2500 Laramie
A Ram 2500 Laramie entra no
ano-modelo 2022 com retoques
no design, graças às novas rodas
e grade dianteira, esta com ainda
mais elementos cromados. A tampa traseira ganhou iluminação em
LED sobre a maçaneta, para facilitar o engate de reboque à noite.
A picape mais capaz (pode rebocar 7.861 kg) também recebeu upgrades na central Uconnect, com
tela de 12 polegadas – a maior da
categoria. Agora as conexões via
Android Auto e Apple CarPlay po-

dem ser feitas sem cabo e o sistema
ficou mais rápido e com a possibilidade de parear dois telefones ao
mesmo tempo. Ainda no interior, o
filtro de ar da cabine passa a ser do
tipo N95, melhorando a qualidade
do ar.
Além disso, a Ram 2500 conta com
o retorno da série Night Edition,
que fez muito sucesso em 2020.
As rodas e a grade são as mesmas
do modelo 2021 mas todos os acabamentos cromados ficam pretos
ou na cor da carroceria, dando um
estilo mais agressivo. Inclusive o
revestimento interno é sempre preto, incluindo colunas e teto, contrastando com o padrão marrom
com bege, o favorito da clientela
da 2500 Laramie “tradicional”.
Reforçado pelas cab lights, conjunto de cinco luzes logo acima
do para-brisa, o visual diferente da
Ram 2500 Laramie Night Edition
acompanha um extenso pacote
tecnológico. Para reforçar a segurança há controle de cruzeiro adaptativo com parada (ACC+), alerta
de colisão frontal com frenagem

As conexões via Android Auto e Apple CarPlay podem ser feitas sem cabo
para até dois telefones ao mesmo tempo

(FCW+) e sensor de permanência
em faixa com correção ativa.
O conforto e bem-estar foram
ampliados com áudio premium

Harman Kardon de 16 alto-falantes, subwoofer de 10” e 750W de
potência; carregador de telefone
por indução (RamCharger); aque-

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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cimento dos assentos traseiros laterais; retrovisor interno digital,
cuja lente pode mostrar a imagem
de uma câmera de alta definição
ao lado da terceira luz de freio,
resultando na melhor visibilidade
traseira possível e estribos elétricos, que ficam “escondidos” e só
aparecem ao abrir uma das portas,
ajudando na aerodinâmica.
Ram 1500 Rebel
Escolhida a Picape do Ano 2022
na premiação Carro do Ano, organizada pela revista Autoesporte,
a Ram 1500 Rebel acumulou 524
emplacamentos em apenas sete
meses (abril a novembro) no mer-

O conforto e bem-estar foram ampliados com áudio premium Harman
Kardon e carregador de telefone por indução

cado nacional. Uma aceleração
rápida como a que ela é capaz de
fazer de 0 a 100 km/h – 6,4 s, graças ao motor V8 HEMI de 400 cv,
o mais potente da categoria.
Para o novo ano-modelo, a 1500
recebeu algumas das evoluções
aplicadas na 2500: sistema multimídia mais rápido, com conexões wireless para Android Auto
e Apple CarPlay e pareamento
duplo simultâneo; filtro de ar de
cabine N95 e maçaneta da tampa
traseira com iluminação em LED.
Complementando, a primeira e
única premium muscle truck do

Brasil agora vem sempre com todos os acabamentos externos pretos, incluindo rodas, logotipo da
marca na grade e anteparo central
no para-choque dianteiro. Até então, esses detalhes escuros eram
exclusivos do pacote opcional Level II, que continua à disposição.
Outra novidade no visual é a pintura metálica Granito Crystal.
A Ram 1500 Rebel 2022 tem preço sugerido a partir de R$ 449.990.
Mesmo valor inicial da Ram 2500
Laramie 2022, cujo pacote Night
Edition a coloca no patamar de R$
474.990.#
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Tecnologia

Volkswagen torna seus
modelos mais competitivos
Os modelos Polo, Virtus, Nivus e T-Cross ganham mais equipamentos
e ficam ainda mais seguros e eficientes

Da Redação

T

ecnologias voltadas para segurança e eficiência energética são sempre bem-vindas
–e elevam o requinte de qualquer
veículo. Por isso, os modelos Polo,
Virtus, Nivus e T-Cross ganham
mais equipamentos e ficam ainda
mais seguros e eficientes.
T-Cross
Primeiro SUVW produzido na
América Latina, o T-Cross passa
a ser oferecido com ACC (Controle de Cruzeiro Adaptativo) e AEB
(Autonomous Emergency Brake /
Frenagem Autônoma de Emergência) de série a partir da versão 200
TSI. Já a função Start-Stop, que
desliga e liga o motor automaticamente no anda-e-para do trânsito
ou nos semáforos, economizando
combustível e diminuindo as emissões, está disponível para todas as
configurações.
E as novidades não param por
aqui. O T-Cross, que recentemente
ganhou Wireless Charger (carregamento de smartphone por indução) para as versões Comfortline
e Highline, passa a oferecer como

opcional o painel 100% digital
Active Info Display, com tela de
10,25” e configurável, para a versão Trendline, conferindo ainda
mais sofisticação ao modelo.
Nivus
O ‘Carro do Ano 2021’, eleito
pela Revista Autoesporte, também
ganhou novos equipamentos e ficou ainda mais exclusivo. Agora,
ACC, AEB e Start-Stop passam a

ser de série em todas as versões.
Já o ar-condicionado Climatronic
touch sai de fábrica na configuração Highline e o painel de instrumentos Active Info Display é opcional para a Comfortline.
Polo e Virtus
Já para a dupla Polo e Virtus a
principal novidade é o sistema
Start-Stop de série para a opção
Comfortline e o ar-condicionado

Climatronic touch para a Highline,
uma inovação inédita no segmento
de carros compactos.
Com essas novidades, a Volkswagen reforça sua estratégia Way
to Zero, que visa neutralizar as
emissões de CO2 dos modelos até
2030 em nível global, enquanto
os modelos Polo, Virtus, Nivus e
T-Cross, que já eram referência em
seus segmentos, tornam-se ainda
mais modernos, seguros e econômicos frente a seus rivais.#
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Lançamento

BMW nacional com
‘cara de bravo’
Já está disponível no mercado brasileiro o BMW X4 na versão mais ‘apimentada’ xDrive 30i M
Sport, ao preço de quase R$ 500 mil. O carro é produzido em Araquari/SC

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

letra “M” está presente
nas versões mais esportivas dos automóveis BMW
e esta ainda foi desenvolvida
como a Sport, com nomenclatura SAC (Sport Activity Coupé ou
Cupê de Atividade Esportiva, em
português). Logo, trata-se de um
carro de alto desempenho e que
desta vez não é importado, já que
o BMW X4 xDrive 30i M Sport é
fabricado em Araquari, no estado
de Santa Catarina. O preço é bem
salgado para os brasileiros de
classe média, pois o carro é oferecido ao preço de R$ 475.950.
O novo BMW X4 adota o mesmo
design do irmão X3, mas com
uma exclusiva grade, que assim
com o para-choque redesenhado, dá ao SAC uma aparência
mais esportiva. Os faróis de LED Por R$ 475.950, o consumidor brasileiro pode adquirir este cupê de alto desempenho
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Com perfil agressivo que dá ideia de movimento e as rodas de 20 polegadas garantem o estilo esportivo do carro

adaptativos ganham novo formato e são de série. As lanternas de
LED traseiras também são novas
e enfatizam a largura do veículo, se projetando pela carroceria
coupé do BMW X4 com design
tridimensional. O para-choque
traseiro, com design mais agressivo e as novas rodas de 20 polegadas, completam o visual.
O novo BMW X4 adota o mesmo
interior do novo BMW Série 4. O
painel de instrumentos e a central
multimídia formam o BMW Live
Cockpit Professional. Duas telas,
de 12,3 polegadas de alta resolução, exibem as informações do
veículo e do sistema de entretenimento – sendo esta última sensível ao toque e compatível com
Apple Car Play e Android Auto.
O ar-condicionado tem controle
de temperatura automático com
três zonas. Além do porta-copos,
o novo console central acomoda
a alavanca seletora de marchas,
botões para o sistema start/stop
e partida do motor, freio de estacionamento elétrico, controle da
multimídia entre outros comandos do veículo.

Power train
A versão xDrive30i M Sport
traz sob o capô um motor 2.0
TwinPower Turbo, que rende
252cv de potência e 350Nm de
torque máximo. Neste caso, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em
6,4 segundos, e a velocidade máxima é de 240 km/h. A transmissão é automática de oito marchas,
com aletas atrás do volante para
trocas manuais. A tração, como o
próprio nome do carro já diz, é o
A combinação bicolor - com destaque para a presença do vermelho integral BMW xDrive.
A pitada M Sport também não garante mais jovialidade ao X4
fica de fora quando o assunto
é dinâmica. A sensação de agilidade e conforto ao volante do
novo BMW X4 é realçada graças à direção esportiva variável
Servotronic.
O novo BMW X4 vem ainda recheado de tecnologia e conectividade. É o caso dos sistemas
Driving Assistant com ACC
(Controle de Velocidade de Cruzeiro Ativo), Parking Assistant
Plus, Surround View, com câmera
de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. O Driving

O console acomoda a alavanca seletora de marchas e vários botões
para outros comandos do veículo

Duas telas de 12,3 polegadas exibem as informações do veículo e do
sistema de entretenimento

Para bagagens, o porta-malas oferece espaço que varia de 525 a 1.430
litros com o banco traseiro rebatido

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Assistant oferece uma condução
inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e
sonoros, de condições de tráfego
cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal,
entre outras funções.
O Parking Assistant Plus, por sua
vez, permite estacionar o veículo automaticamente. Há ainda o
BMW Gesture Control, que permite controlar diversas funcionalidades da central multimídia fazendo gestos com as mãos, tanto
do motorista quanto do passageiro,
e sistema de som premium da renomada Harman Kardon com 16
alto-falantes e 464W de potência.
Também de série, o BMW ConnectedDrive é um conjunto de
funcionalidades acessível por
meio de um SIM Card – o mesmo
utilizado em smartphones – conectado à internet.
Com o My BMW App, é possível ativar funções remotas, como
localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis
e acionar a ventilação do carro.

31 de dezembro de 2021 a 07 janeiro de 2022

Personal Assistant (IPA) e do Caring Car. O primeiro permite uma
interação, por voz, com o próprio
carro de forma natural, permitindo ativar diversas funções do
veículo, por exemplo, o controle
de temperatura, as luzes, a mídia,
modos de experiência, abertura
de janelas, entre outros.
Já o Caring Car adequa o automóvel de acordo com o humor
do proprietário. A funcionalidade
transforma o interior do veículo
ativando diversos sistemas com
funções pré-definidas. Por exemplo, em caso de cansaço, basta
dizer ao assistente pessoal inteligente “Olá, BMW, estou cansado
(a)”, e o sistema automaticamente
ajusta a música ambiente, a temperatura do ar-condicionado, a
iluminação interior, e o teto solar
para criar um ambiente propício
para se revitalizar.
O novo BMW X4 xDrive 30i
M Sport está disponível em oito
opções de cores para a carroceria (Branco Alpino, Carbon
Black, Preto Safira, Cinza Sophisto, Branco Mineral, Azul
Phytonic, Vermelho Piemont e
Cinza Brooklyn) e cinco opções
de acabamento interno (Couro Vernasca Preto/Preto, Couro
Humor do motorista
Vernasca Mocha/Preto, Couro
Vernasca Vermelho Tacora/Preto,
A evolução da tecnologia tem Couro Vernasca Preto com costucriado sistemas cada vez mais in- ras vermelhas e Couro Vernasca
teressantes. Caso dos Intelligent Preto com costuras azuis).#

Os bancos em couro vermelho foram projetados dentro do mais alto
padrão ergonômico e de conforto

Da mesma forma, o banco traseiro garante espaço e conforto para
quem viaja atrás
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