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PONTOS FORTES
Leve, o Ka com o motor
mais potente diverte

PODE MELHORAR

Divertido, mas não bebe.
Consumo é bom!

Direção elétrica fica mais
dura com velocidade.

Cadê o retrovisor elétrico?
Apenas como acessório!

Porta-malas é pequeno. O
do Up! é maior, com 285 l

Ford, por favor, volte com a
versão XR! Ela faz falta!

Leonardo Fortunatti
Especial para o DIÁRIO

Quem acompanha um pouco
mais o mundo dos automóveis,
vai lembrar do lançamento, em
2001, do Ford Ka XR, quando o
compacto e leve hatch da mar-
ca recebeu o motor 1.6 de 95 cv
e alguns ajustes de suspensão e
relação de câmbio. Era - e é -
ummodeloesportivomuitodi-
vertido.

A Ford viu que o consumidor
gostou do motor mais forte no
carro mais leve da linha. Desde
então,todososKatemopçãode
motor mais potente, e o novo
não seria diferente. A partir de
R$ 40.390, ele vem com o 1.5
flexde110cvejábemequipado
com direção elétrica, ar-con-
dicionado, som com Bluetooth
e vidros e travas elétricos.

Comonadadenunciaomotor
na parte de fora, chega a ser um
“pega trouxa” pelas ruas. O
nervosinho pode assustar mo-
delos mais potentes nas saídas
de semáforo e na estrada!

Insisto há algum tempo com
o pessoal da Ford pela volta do
XR. E a receita está quase na
mão. Só pegar um modelo 1.5,
uma suspensão mais firme, al-
guns detalhes no exterior e fa-
zer a alegria de muitos.

Um divertido casamento entre
boa potência e pouco peso: Ka 1.5
Versão com motor 1.5 do Ford Ka é rápido e bem equipada. Com preços a partir de R$ 40.390, só faltou ser um legítimo XR!

Cada vez mais em seguro
de automóvel, as segura-

doras têm oferecido várias co-
berturas adicionais, serviços
que você pode utilizar ao longo
davigênciadaapólice,semne-
cessariamente ter ocorrido um
sinistro com o seu veículo, co-
mo roubo, furto ou acidente.
Inclusive, algumas dessas co-
berturas estendem-se também
para a sua casa.

É importante que você saiba
que as coberturas adicionais
têm limites máximos de inde-
nização, são contratadas no
momento de preenchimento
da proposta do seguro e veem
especificadas na apólice. Elas
se dividem em quatro grupos:
partes do veículo, serviços, in-
denização dos casos cobertos e
ampliação dos limites de co-
berturas.

Muito além do seguro de autos
Limpeza da caixa d’água, chaveiro e substituição de vidros da sua casa: entenda o que isso tem a ver com seguro de carro

PREÇO INICIAL: R$ 40.390
MOTOR: flex, 4 cilindros, 1.525
cm³, 16 válvulas. Potência de 110
cv (a 5.500 rpm) e torque de 14,9
kgfm (a 4.250 rpm)
TRANSMISSÃO: manual de 5
marchas. Tração dianteira
DIMENSÕES: 3,89 m de
comprimento, 1,69 m de largura,
1,52 m de altura e 2,49 m de
distância entre-eixos
PESO: 1.018 kg
PORTA-MALAS: 257 litros
TANQUE: 51 l

FORD
KA 1.5

No primeiro caso, contem-
plam coberturas como: equi-
pamentos,acessórios,carroce-
ria do veículo e, até mesmo, kit
gás e blindagem. Para kit gás, a
apresentação do certificado de
segurança veicular, e se o seu
carroforblindado,aseguradora
exigirá o certificado de registro
de blindagem expedido pelo
Exército.

Em serviços, as coberturas
adicionais abrangem para-bri-
sas, lanternas, retrovisores, fa-
róis, assistência 24 horas, como
guincho, e carro reserva. Algu-
mas seguradoras também dis-
ponibilizam serviços para a sua
casa, como, hidráulicos, elétri-
cos, substituição de vidros e
limpeza da caixa d’água.

No grupo indenização de
gastos cobertos está a cobertura
adicional para despesas ex-

LADO NEGRO Por fora, a
única diferença dos Ka 1.0 e
1.5 são os faróis com
máscara negra. O pacote de
equipamentos é o mesmo,
completó em todas as
versões. Considere um se
busca diversão ao dirigir!

www.sindsegsp.org.br

Saiba mais

traordinárias ou despesas ex-
tras. Caso o seu veículo seja
roubado, furtado ou tenha se
envolvido em acidente que re-
sulte em perda total, além da
seguradorapagaraindenização
integral, com esta cobertura
você receberá 10% a mais do
valor para cobrir outras despe-
sas, como por exemplo, docu-
mentação do carro ou para a
compra de outro veículo. Além
disso, para usufruir desta co-
bertura, você não precisa com-
provar como ela será utilizada,
ou seja, você pode fazer o que
quiser com este valor a mais.

Também é possível contratar
a cobertura de diárias por in-
disponibilidade do veículo ou
perda de faturamento. Se você
utiliza o carro como meio de
trabalho, o pagamento de diá-
rias é um meio de compensar

suas perdas financeiras pelo
tempo em que o carro ficou pa-
rado.

O quarto grupo, ampliação
dos limites de cobertura, inclui
a extensão de perímetro, com
abrangência geográfica do se-
guro nos países da América do
Sul e as coberturas contratadas
se estendem por toda essa re-
gião. Uma cobertura válida ca-
so você viaje com o seu carro
para países vizinhos.

Também neste grupo está a
cobertura valor de novo para
veículo zero quilômetro, ga-
rantindo por 180 dias, em caso
de sinistro, a indenização inte-
gral do valor do seu veículo, de
acordo com o valor de merca-
do, a tabela FIPE. Este prazo é o
dobro do oferecido pela cober-
tura básica, 90 dias.

Algumas coberturas adicio-

nais já estão inclusas no valor
do prêmio, no preço que você
paga para ter o seguro. Para ou-
tras, as seguradoras trabalham
com franquias para você utili-
zá-las,umaespéciedecoparti-
cipação, mas geralmente a um
valor bem inferior do que se
você tivesse que tirar do bolso
para pagar pelos serviços. As
regrassempreestãoespecifica-
das na apólice.

Na próxima coluna, daqui a
15 dias, falaremos mais sobre
franquias em seguro de auto-
móvel ou sobre coberturas de
Responsabilidade Civil. Até lá!

FORD KA HATCH 1.5 E SINDSEG


