Novidade. Renault apresenta a nova versão do Duster Dakar,
inspirada no rali mais perigoso do mundo PÁG.2
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VOLKSWAGEN NOVO MODELO PRODUZIDO EM TAUBATÉ MANTÉM O MOTOR 1.0, MAS AGORA COM MAIS POTÊNCIA NAS VERSÕES MPI E TSI

Novo up! chega mais esportivo e
com novas tecnologias para 2018
O compacto ganha
modernização
interna e externa;
lançamento será
nesta segunda

MAIS ESPORTIVO
O novo up! da
Volkswagen chega
com várias novidades
para o modelo 2018

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

O up!, definitivamente, já
conquistou o seu espaço no
marcado brasileiro. Tanto é
que, em fevereiro, a fábrica
da Volkswagen de Taubaté
comemorou a marca de 200
mil unidades produzidas.
E, nesta segunda-feira, em
São Paulo, acontece o lançamento oficial, onde detalhes
como o preço do produto
será divulgado.
Uma coisa é certa: o compacto está ainda mais moderno,,
potente e conectado, seguindo a tendência mundial de
incrementar a tecnologia nos
veículos.
O motor continua 1.0 com
três cilindros, mas agora em
duas versões. A MPI, com 82
cv, é a mais simples. E tem
ainda a versão TSI, a mesma
do Gold e do Jetta, com potência de até 105 cv - ambos
com câmbio manuel de cinco

Divulgação

183 por hora
Aquilômetros
é a velocidade máxima
do novo up! do carro na
versão TSI, fazendo de 0 a
100 em 9,3 segundos

9,3 segundos para fazer de 0 a
100 km/h e atinge 183 km/h de
velocidade máxima, com etanol. Com gasolina, o up! TSI
acelera de 0 a 100 km/h em 9,5
segundos, com velocidade máxima de 181 km/h.
TECNOLOGIA.

marchas.
Assim, o desempenho é dos
mais interessantes. Segundo
a Volks, o up! TSI leva apenas

São diversos itens de tecnologia presentes no novo up!, especialmente para a versão TSI,
que tem várias exclusividades.
Entre outras coisas, o carro

tem uma série especial ‘Connect’, que conta com o sistema Composition Phone, que
por meio do aplicativo “maps
+ more” possibilita monitorar
as funções do veículo pelo
smartphone. Além disso, chega com faróis de neblina com
luz de conversão estática, sensores de chuva e de luminosidade e suporte para celular.
Tem ainda painel em LED com
iluminação ambiente e instrumentos mais sofisticados

SAIBA MAIS
Easy drive
O sistema de direção
eletromecânica é item de
série a partir do move up!
e opcional para o take up!.
Uma de suas principais
vantagens em relação aos
sistemas de assistência
hidráulica é só demandar
energia quando for
necessário

.
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FOCUS 2.0 FLEX

2016

COMPLETO

R$ 80.000,00

DODGE JOURNEY

2014

COMPLETO

R$ 88.500,00

ASX 2.0 4X4

2015

R$

83.000,00

HB 20 1.6

2016

R$

58.000,00

PASSAT 2.0

2011

R$

SANDERO 1.0

2017

R$

38.500,00

SANTA FÉ

2011

R$

55.600,00

I 30 1.8

2015

R$

65.700,00

DUSTER 1.6

2016

R$

56.000,00

DUSTER 2.0

2016

R$

62.000,00

RANGER ROVER HSE

2010

R$

172.000,00

KA SEDAN 1.5

2017

R$

43.500,00

SPIN 1.8

2015

R$

49.800,00

FOCUS 2.0

2016

R$

80.000,00

STRADA 1.4

2016

R$

37.500,00

JOURNEY

2014

R$

88.500,00

BMW X1

2014

R$

90.000,00

JEEP WRANGLER 3.6

2012

R$

110.000,00

FIESTA HATCH 1.5

2014

R$

35.500,00
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