concessionária Sierra contará com central multimídia com tela de sete polegadas

ALERTA

Jimny Sierra é o carro do
ano no World Car Awards

Volkswagen
realiza recall
de modelos
T-Cross

Novo SUV da marca conquista o público e a crítica em países da Europa e Oceania;
modelo deve ser lançado no próximo mês no Brasil em três versões; preço não divulgado

Soma.
Novo modelo
conviverá com a
atual geração do
Jimny produzida em
Catalão (GO)

Da Redação
@jornalovale

Prestes a chegar ao Brasil,
o novo Suzuki Jimny Sierra
desembarca no país no próximo mês carregado de títulos e prêmios.
Em uma das mais importantes premiações mundiais, o
SUV conquistou a categoria
mundial de carros urbanos
no World Car Awards de
2019. A premiação, que está
em seu 15º ano, é o progra-

vinculado à Secretaria da
Justiça e Cidadania, em nota,
orienta os consumidores sobre seus direitos no que diz
respeito ao recall de veículos
T-Cross, ano modelo 2020,
com data de fabricação entre
3/5 e 22/7/19, com numeração
de chassis (não sequenciais)
de L4006098 a L4028156.
Segundo o Procon, em comunicado, a Volkswagen do Brasil informou ter constatado
que o eixo traseiro foi fabricado fora das especificações
do produto, o que poderá
causar trinca na peça com
surgimento de ruído.
Em casos extremos haverá
contato do pneu com o revestimento da caixa de roda
e desalinhamento do volante,
com o comprometimento da
dirigibilidade do veículo e
risco de acidentes com danos físicos e materiais aos
ocupantes e a terceiros.
O que fazer.

Divulgação

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DA REDAÇÃO. O Procon-SP,

108

cavalos
tem o motor e 14,1 KGf.m de
torque; sempre com tração
traseira (modo normal) ou
nas quatro rodas

ma de prêmios número um
do mundo pelo sexto ano
consecutivo, de acordo com
o relatório de mídia da Prime
Research.
O veículo venceu ainda a inglesa UK Car of The Year
Awards 2019 como o melhor
4x4; no Japão, foi primeiro
lugar no Good Design Gold;
venceu também o Autocar
Awards 2019, e ainda conquistou o Off-Road Award 2019 em
duas categorias: estreia do ano
e veículo off-road.
4x4.

Genuíno off-road, o Suzuki

Jimmy tem personalidade. O
SUV compacto tem tração 4x4
com reduzida e sistema de
construção de carroceria sobre
chassi, que garante robustez e
resistência, oferecendo durabilidade e longevidade.
A 4ª geração deste SUV compacto chegará às concessionárias em três versões, incluindo
duas com câmbio automático:
Jimny Sierra 4You AT, Jimny
Sierra 4You MT e Jimny Sierra
4Style. O novo modelo conviverá com a atual geração do
Jimny, que é produzida nacionalmente, na fábrica da Suzuki
Veículos em Catalão (GO).

Os proprietários dos veículos
envolvidos deverão agendar
junto a uma concessionária
da marca a inspeção e, se
necessário, a substituição do
eixo traseiro.
Os consumidores que sofreram algum tipo de acidente,
pela manipulação do produto, poderão solicitar, por
meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente
sofridos.
Serviço.

Para agendamento e mais
informações a Volkswagen
do Brasil disponibiliza o telefone: 0800-019-8866 e o site
www.vw.com.br.
O Procon-SP mantém, desde 2002, um banco de dados com informações sobre
todas as campanhas de recalls realizadas no Brasil:
sistemas.procon.sp.gov.br/
recall/.

.

agenda Evento é promovido pelo Caat (Clube de Autos Antigos de Taubaté); será no domingo (20), das 9h às 13h

Automóveis antigos
no shopping Taubaté
DA REDAÇÃO. O Clube de Au-

tos Antigos de Taubaté realiza, neste domingo (20), o
“5º Encontro de Automóveis
Antigos de Taubaté”. O evento ocorre no estacionamento
do shopping Taubaté, das 9h
às 13h, e vai reunir cerca de
200 carros originais, fabricados até 1989, vindos de todo

o Vale do Paraíba, São Paulo,
Litoral Norte e da região sul de
Minas Gerais.
Novidade nessa edição será
a presença de motos antigas.
Haverá ainda estandes com
comercialização de peças automotivas usadas e outros
itens relacionados ao mundo
dos automóveis antigos.

Reunião. Quem gosta de boas
raridades automobilísticas tem
programa certo neste domingo!

Divulgação

Entre os modelos nacionais
estão Dodge Dart, Opala, Jeep,
Gol GTS, Fusca, Corcel, Volks
1600, Volks TL, Chevette, Rural Willys e Gurgel.
Já na categoria de importados marcarão presença:
Ford 29, Chevrolet Belair
1952, Chevrolet Coupé 1940,
Chevrolet Marta Rocha 1956,
Jeep Kaiser 1969 com uma
Vespa 1960 em cima, Plymouth, Mustang, Corvette e
Cadillac, entre outros.
O centro de compras fica na
av. Charles Schnneider, 1700,
Vila Costa.

.

