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ELÉTRICOS Acompanhando a tendência de sustentabilidade, Chevrolet triplicará concessionárias habilitadas

BOLT EM 1º LUGAR
Veículo elétrico da Chevrolet foi o mais vendido da categoria no primeiro semestre de 2021
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O Chevrolet Bolt EV fechou
o primeiro semestre de 2021
como o carro mais vendido no
Brasil da categoria dos veículos 100% elétricos. O resultado
repete o desempenho de 2020,
quando o Bolt EV também foi
líder de vendas no segmento.
Ao todo, já são cerca de 200
unidades do crossover de zero
emissão presentes no país. O
gerente sênior de Vendas Diretas da GM, Marcelo Tezoto,
explicou que “os veículos com
algum tipo de propulsão elétrica ainda representam pequena
parcela das vendas totais, mas
seus emplacamentos praticamente duplicam a cada ano no
país. Isto mostra que o potencial é enorme”.
Acompanhando a tendência,
em junho a Chevrolet triplicou
o número de concessionárias
habilitadas para comercializar
e dar assistência técnica ao
Bolt EV no país, passando de
26 para 79 pontos.
No Vale do Paraíba, as concessionárias Capricho
e Veibras, ambas em

Autonomia. Bateria de 66kWh
faz 416km, em média

79

CONCESSIONÁRIAS
estão habilitadas para
comercializar o veículo
elétrico da Chevrolet
desde junho no Brasil

Interior. Painel multifuncional
é sinônimo de tecnologia

São José dos Campos, já estavam habilitadas para comercializar o veículo.
DIFERENCIAL.

O fato de ser zero emissão
e ter um baixo custo por quilômetro rodado (até quatro
vezes menor em comparação
com um carro tradicional do
mesmo porte) são os principais atrativos do Bolt EV.
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Juscelino Kubitschek,
9250 - Vila Tatetuba, São
José dos Campos - SP, CEP
12220-000
FUNCIONAMENTO:
segunda a sexta-feira, das
8h às 18h, e sábados das
9h às 18h
CONTATO: (12) 3906-1400

CAPRICHO

B ENDEREÇO: Av. Cidade
Jardim, 151 - Jardim
Satélite, São José dos
Campos - SP,
CEP 12231-675
FUNCIONAMENTO:
segunda a sexta-feira, das
9h às 18h, e sábados das
9h às 14h
CONTATO: (12) 2139-3000

