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O ESTADO DE S. PAULO

CLASSIFICADOS

DOMINGO, 31 DE MARÇO DE 2013

MERCEDES-BENZ

A 200: pré-venda
por R$ 99.990
MERCEDES/DIVULGAÇÃO

A nova geração do MercedesBenz Classe A já está em prévenda na concessionária Caltabiano a R$ 99.990 na versão Style, de entrada, e por

R$ 109.990 na Urban.
O novo A 200 tem motor
turbo 1.6 que gera 156 cv, acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem e
sete marchas.
O hatch médio alemão será lançado no Brasil na quarta-feira, dia 3, data em que a
fabricante divulgará seu preço sugerido.
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Quer
vender
seu
carro
Anuncie nos
Classificados do Estadão
(11)

3855-2001

Bem equipado, Celer mira HB20 e acerta J3
Modelo da Chery chega em versões hatch (R$ 35.990) e sedã (R$ 36.990), com motor 1.5 flexível que gera 108 cv e tem extensa lista de itens de série
Thiago Lasco

Com amplo pacote de itens de
série, o Celer é a nova aposta da
Cheryparaaumentarsua participação no mercado brasileiro.
Disponível em versões hatch
(R$ 35.990) e sedã (R$ 36.990), o
carro está sendo trazido da Chinae,apartir deabrilde2014, será
feito na fábrica que a marca está
construindo em Jacareí (SP).
O desenho não é harmonioso
como o dos irmãos S18 e Cielo,
mas tem sua graça, com faróis
em formato de bumerangue, linha de cintura alta e vincos na
lateral. A traseira do sedã destoa
do conjunto, mas oferece bom
acesso ao porta-malas, já que o
vidro traseiro se abre junto com
a tampa. A capacidade é de 450
litros no sedã e 380 no hatch.
Oacabamentodacabineésimples,commuitoplásticonasportas e forrações de má qualidade
noporta-malas. Opaineltem jeitão antiquado e mostradores pe-

quenos. Chama atenção o barulho da seta, irritante como o de
um martelinho de plástico.
Para compensar, a lista de
itensdesérie temar-condicionado,direçãohidráulica,alarme,vidros elétricos nas quatro portas,
air bags dianteiros, ABS, ajuste
de altura do volante e rádio com
leitor de MP3 e porta USB.
Os retrovisores grandes favorecem a visibilidade, mas a coluna traseira atrapalha em manobras. Quando o motorista utiliza
o para-sol, perde boa parte do
seu campo de visão, pois o parabrisa é muito inclinado.
Em movimento, o carro não
responde bem aos comandos. O
volante parece ter certa folga e a
açãodos freiosé muito lenta. Já a
estabilidade em curvas agrada: o
Celer “gruda” no chão.
O motor 1.5 16V flexível rende
108 cv com gasolina – os dados
com etanol não foram divulgados – e dá conta do recado em
usourbano. Jáemrodovias épre-

FOTOS: CHERY/DIVULGAÇÃO

FICHA TÉCNICA
Chery Celer 1.5 (hatch)
Preço sugerido
R$ 35.990
Motor
1.5, 4 cil., 16V, flexível
Potência (cv)*
108 a 6.000 rpm
Torque (mkgf)*
14 a 3.000 rpm
Câmbio
Manual, 5 m.
Comprimento
4,14 metros
Porta-malas
380 litros
*DADOS COM GASOLINA; FONTE: CHERY

Versões. Hatch tem porta-malas para 380 litros, enquanto sedã leva até 450 l de bagagem
ciso subir muito o giro para extrair torque, elevando o consumo e o ruído interno. A quarta e a
quinta marchas são longas, dificultando as retomadas.
A Chery quer vender 6 mil unidades do Celer em 2013 e abocanhar uma fatia do segmento em
que brilham HB20 e Onix. Mas o
poder de fogo do modelo está
mais próximo do J3, da JAC.

PRÓS E CONTRAS
Equipamentos
Oferta de itens de
série é boa, embora
não seja rara no segmento.

Respostas lentas
Antigo e moderno. Enquanto o visual externo é bem atual,
com cintura alta e vincos laterais, o painel tem jeitão careta

Volante tem “folga”,
freios são imprecisos e marchas
longas dificultam retomadas.

www.meucitroen.com.br

COMPRE AGORA ANTES
DO AUMENTO DO IPI
NOVO CITROËN C3 2013
R$

39.990
À VISTA

CITROËN C3 PICASSO GL

44.990

R$

À VISTA

Faça o download do aplicativo e participe:

CONCESSIONÁRIAS ABERTAS AOS DOMINGOS
VENDAS CORPORATIVAS
Central em São Paulo
Tel.: (11) 3839-6126

Respeite os limites de velocidade

Citroën, C3 1.5, ORIGINE FLEX (2013/2013), mecânico, cor sólida(preto). Com três anos de garantia. Valor à vista R$ 39.990,00 (não incluso pintura metálica no valor de R$ 1.490,00). Citroën C3 PICASSO 1.5 GL 2013/2013,
mecânico, cor sólida (branco). Com três anos de garantia. Valor à vista R$ 44.990,00(não incluso pintura metálica no valor de R$ 1.590,00). Acesse o site www.citroen.com.br para informações sobre Mobile Cloud. Financiamentos
sujeitos a aprovação de cadastro. A Citroën reserva-se o direito de corrigir possíveis erros gráficos. Válido até 31/03/2013 ou enquanto durarem os estoques – 10 unidades por concessionária. Fotos ilustrativas. (consulte
equipamentos e acessórios do modelo desejado).

EXCLUSIVO NAS CONCESSIONÁRIAS:

ABC

NORMANDIE - ANÁLIA FRANCO

SAINT ETIENNE - IPIRANGA

SAINT MICHEL - REBOUÇAS

MONTPELLIER - ARICANDUVA

TGV - MARGINAL PINHEIROS

(11) 5644-8566 - Av. das Nações Unidas, 16.737

SAINT HONORÉ - VILA GUILHERME

(11) 2902-0200 - Av. Joaquina Ramalho, 45

MONTPARNASSE - SANTO ANDRÉ
(11) 4433-6700 - Av. Arthur de Queirós, 424

LYON - CASA VERDE

BASTILLE - MOEMA

MONTMARTRE - SHOWROOM PERDIZES

SAINT BERNARD - SÃO BERNARDO DO CAMPO
(11) 4126-4200 - Av. Pereira Barreto, 1.251

RIVOLI - CEASA

MIRAGE - MOOCA

(11) 3648-7199 - Av. Dr. Gastão Vidigal, 177

(11) 2081-6200 - Praça Presidente Kennedy, 215

CHAMPS ELYSÉES - SHOWROOM JARDINS

ETOILE - INTERLAGOS

GENÈVE - MORUMBI
(11) 3779-3500 - Av. Giovanni Gronchi, 5.400

FRANCECAR - VILA OLÍMPIA
(11) 3040-9020 - Av. dos Bandeirantes, 679

(11) 2020-8000 - Av. Regente Feijó, 1.234

(11) 2727-8000 - Av. Aricanduva, 5.555
Auto Shopping Leste

(11) 3959-4499 - Av. Brás Leme, 350

(11) 5694-7800 - Av. Interlagos, 500

(11) 5060-5500 - Av. Ricardo Jafet, 1.991

(11) 5053-2000 - Av. Ibirapuera, 2.401

(11) 3897-9020 - Av. Rebouças, 3.053

(11) 3866-1300 - Av. Sumaré 1.530

(11) 3060-5100 - Rua Colômbia, 740

LIMOGES - SÃO CAETANO DO SUL
(11) 4233-4200 - Av. Guido Aliberti, 301

