LANÇAMENTO VERSÃO HATCH TRAZ UMA CALIBRAÇÃO QUE AMPLIFICA A SENSAÇÃO DE PRAZER AO DIRIGIR

ALERTA

Novo Onix Hatch chega
mais esportivo e eficiente

Renault
anuncia recall
de Duster e
Duster Oroch

Modelo está maior e mais refinado; destaque para a motorização de configuração inédita
que o posiciona como o mais econômico do segmento; wi-fi e seis airbag são diferenciais

TAMANHO.
É perceptível que as
medidas do Novo Onix estão
maiores, principalmente na
largura, distância entre-eixos
e comprimento. No caso do
hatch, esse incremento foi de
41 mm, 23 mm e 230 mm,
respectivamente

DA REDAÇÃO. A Renault

anunciou a recall de todas as
versões de Duster e Duster
Oroch para a verificação e/ou
substituição do airbag do motorista. São 10.852 unidades
(7.094 Duster e 3.758 Duster
Oroch), envolvidas, fabricadas entre 14 de setembro de
2016 e 19 de junho de 2019.
Devido a uma não conformidade do airbag identificada
pelo fornecedor da Renault,
em casos de colisão poderá
ocorrer a não abertura ou
abertura ineficiente do componente, na qual em casos
extremos pode ocasionar
lesões graves e/ou fatais aos
ocupantes. Não há registros
de acidentes.
A numeração não sequencial dos chassis envolvidos
de Duster vão de HJ474607
até J600336, de KJ746823 até
J797677 e de LJ002318 até
LJ995785.
Os chassis de Duster Oroch
vão de HJ499387 até J589223,
de KJ526365 até J799840 e de
LJ002342 até LJ998632.
SERVIÇO.
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Depois do Novo Onix Plus,
é a vez da Chevrolet lançar a
versão hatch do automóvel.
Além do design mais esportivo, o Novo Onix se diferencia
pelo acerto dinâmico exclusivo, que amplifica a sensação
de prazer ao dirigir tão valorizada pelos consumidores.
A direção elétrica está mais

responsiva, enquanto os amortecedores ganharam carga adicional. Já em relação ao modelo de geração anterior, o Novo
Onix está maior, mais refinado
e tecnológico. Ele traz, por
exemplo, soluções inéditas de
segurança para a categoria,
como airbags frontais, laterais
e de cortina; controle eletrônico de estabilidade; assistente
de partida em rampa e limitador de velocidade de série em
todas as versões.
O veículo inova também com
a oferta de Wi-Fi nativo, sen-

sor de ponto cego e assistente
de estacionamento semiautônomo. Completam a lista o
multimídia MyLink de nova
geração, o carregador sem fio
para smartphones, o ar-condicionado digital, o acendimento automático dos faróis,
a chave eletrônica e as lanternas de LED com efeito de assinatura luminosa.
Outra importante novidade
é a nova família de motores
1.0 Flex Ecotec de alta performance e elevada eficiência
energética tanto nas opções

turbo como na aspirada, que
colocam as versões hatch e
sedã como os carros a combustão mais econômicos do
país, de acordo com o ranking
do Inmetro. O consumo médio
na estrada com gasolina chega
a 17,7 km/l.
Já no caso do Onix turbo, a
aceleração de 0 a 100 km/h
também é surpreendente
para a categoria. São 10,1s
segundos, tanto na configuração com transmissão manual
quanto na automática. Silencioso e suave.

.

A verificação e/ou substituição é realizada em até uma
hora. O serviço é gratuito e
deve ser agendado em uma
concessionária Renault.
Mais informações podem ser
obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC),
no telefone 0800 055 5615 ou
pelo site www.renault.com.br.
EXTRA.

Para os carros com a fabricação em 2014, a Renault
está convocando novamente
os clientes envolvidos que
não compareceram para a
realização do recall do airbag lançado em 26 de janeiro de 2017.

.

NOVIDADE NO JARDIM AQUARIUS, CASA 99 FUNCIONARÁ DAS 9H ÀS 16H30, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

99 inaugura espaço
para motoristas
SÃO JOSÉ. A 99, empresa

brasileira de mobilidade urbana que integra a Global
DiDi Chuxing, inaugurou na
última quinta-feira (28), em
São José, a Casa99, espaço
destinado ao acolhimento e
desenvolvimento de motoristas parceiros e que funcionará como um ponto de apoio
para atendimento presencial.
O espaço possui ambiente
aconchegante, área de descanso com banheiros, WiFi

livre, música ambiente, local
para carregar o celular, TVs
com informações e dicas úteis
aos motoristas, além de acesso a brindes e benefícios.
Com essa mudança, a empresa também focou em diminuir
o tempo de espera, atender às
solicitações rapidamente e ter
o maior número de condutores
satisfeitos. A 99 prevê ainda rodas de discussão e treinamentos exclusivos para motoristas
parceiros - como direção de-

fensiva e educação financeira,
por exemplo; workshops de
inglês e cuidados com a saúde.
“Queremos receber os motoristas como se fosse em nossa
casa, com o máximo de conforto. A ideia é que as portas
estejam sempre abertas para
eles, para conversarmos, resolvermos suas dúvidas ou
simplesmente para uma parada estratégica no dia a dia”,
afirmou em nota Caio Poli, diretor de relacionamento da 99.
SERVIÇO.

Apoio. Casa 99 é destinado
ao acolhimento dos parceiros
Divulgação

A Casa99 fica na rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 230, Lojas
2 e 24, no Jardim Aquarius, e
funcionará das 9h às 16h30, de
segunda a sexta.

.

