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jornal do automóvel

LIFAN 530 - LANÇAMENTO

Chinês que vale a pena conferir
Sedã 530, da Lifan, quer fazer barulho com visual bonito, freios a disco nas 4 rodas e motor esperto. Preços a partir de R$ 38.990
Alessandro Reis
alessandrosr@diariosp.com.br

Você pode não saber, mas a Lifan produz o carro chinês mais
vendido do Brasil em 2014 - o
posto pertence ao SUV (utilitário esportivo) X60, que tem
preços a partir de R$ 55.990. A
marca oriental quer repetir o
mesmo sucesso com o recémlançado sedã compacto 530
usando a mesma estratégia:
preço competitivo, bom desempenho, muitos equipamentos de série e espaço interno acima da média.
Custando desde R$ 38.990, o
530 reúne todas essas qualidades: seu motor 1.5 a gasolina de
103 cv anda bem, a cabine é
ampla, muito por conta do assoalho quase plano e, desde a
versão de entrada, ele entrega
ar-condicionado, trio elétrico,
computador de bordo, sistema
de som, alarme e abertura das
portas a distância, por meio de
chave do tipo canivete.
Ele vai além ao oferecer equipamentos raros na sua faixa de
preço, como freios a disco nas
quatro rodas, para maior eficiência na frenagem, e ganchos
Isofix, para a fixação simples e
rápida de cadeirinhas infantis.
A versão Talent, topo de linha
que custa R$ 40.990, traz ainda
central multimídia com GPS e
câmera de ré da Navtech. Se
você pagar R$ 1,5 mil adicionais, acrescenta luzes diurnas
de LED e bancos de couro.
O530andabemetemumrodar confortável, além de ser
bonito. Vale a pena conferir!

Faróis grandes e
grades cromadas
chamam a atenção
para o modelo

LIFAN
530
PREÇO INICIAL: R$ 38.990
MOTOR: gasolina, 4 cilindros,
1.498 cm³, 16 válvulas. Potência
de 103 cv (a 6.000 rpm) e torque
de 13,6 kgfm (de 3.500 rpm a
4.500 rpm)
TRANSMISSÃO: manual de 5
marchas. Tração dianteira
DIMENSÕES: 4,30 m de
comprimento, 1,69 m de largura,
1,49 m de altura e 2,55 m de
distância entre-eixos
TANQUE: 42 l
PESO: 1.140 kg
PORTA-MALAS: 475 litros

Porta-malas espaçoso leva até
475 litros de bagagem. Câmera
traseira da versão top facilita e
muito a sua vida ao estacionar

PONTOS FORTES
Preço competitivo e
lista generosa de
itens de série
Assoalho quase
plano e freios a disco
nas quatro rodas

PODE MELHORAR
Acabamento fica
devendo para marcas
mais tradicionais
N-o de revendas (49)
poderia ser maior, e será:
subirá para 80 em breve

Cabine tem volante e banco do
motorista com ajuste de altura.
Suspensão é confortável sem
comprometer a estabilidade.
GPS, só na configuração Talent

Proposta do seguro sem erros

Fique atento para que o seu veículo esteja coberto segundo as suas necessidades. Você sempre pode contar com um corretor!

Hoje,preparamosalgumas
dicas para você com as informações que devem constar
no preenchimento da proposta
da apólice de seguro. É com base nesses dados que as seguradoras fazem o cálculo do prêmio, que é o valor que você pagará à empresa para ter o seu
carro segurado.
No campo “Proponente”,
preencha corretamente todas
as suas informações pessoais.
Já no campo “Tipo de seguro”
está especificado o período de
vigência da apólice (um ano),
renovação ou não do seguro e
>> Dados técnicos fornecidos pelos fabricantes
>> Fotos de divulgação

classe de bônus (desconto na
renovação, caso não haja sinistro durante a vigência da apólice anterior). Essas informações
são preenchidas pelo corretor.
O espaço “Veículo”, por sua
vez, é onde são preenchidas todas as informações do veículo,
como chassi e local de estacionamento, que faz diferença no
cálculo do valor do prêmio e é
condiçãodeverificaçãonocaso
de sinistro. Preencha todos as
questões corretamente, pois
qualquer informação errada
pode prejudicar ou até anular o
seu seguro quando.

O espaço “Avaliação de Risco” também requer muita
atenção para que as informações tenham veracidade, como, por exemplo, em relação
ao principal condutor e outros
(se houver), data de nascimento, estado civil, quilometragem
média rodada mensalmente, se
há ou não garagem na residência ou no local de trabalho.
Se for informado na proposta
que a residência tem garagem,
quando, na verdade, o veículo
fica na rua, em caso de sinistro
(roubo, furto e acidente) a seguradora pode recusar o paga-

mento. O mesmo pode ocorrer
senãoforcontratadaaextensão
da cobertura para motoristas de
18 a 25 anos.
Na parte “Coberturas e Garantias” estão descritas todas
as coberturas contratadas, tais
como carro reserva, assistência 24 horas, coberturas para
vidros, lanternas e estepe, o
valor da franquia e do prêmio,
bem como as coberturas de
RCF (Responsabilidade Civil
Facultativa) que cobrem danos
materiais e/ou corporais a terceiros. A última parte da proposta se refere a cobrança e

parcelamento, especificando
o valor do prêmio, a forma e o
modo de pagamento.
Preenchida a proposta, peça
ao seu corretor uma cópia. O
tempo de emissão da apólice
por parte da seguradora leva,
em média, entre 10 e 15 dias.
Importante ressaltar que seu
veículo já está assegurado após
a vistoria e o pagamento do valor total ou da primeira parcela.

Saiba mais
www.sindsegsp.org.br

