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Veloz&

Nivus, o melhor custo

de reparabilidade entre os SUVs

Conectividade
e espaço
Com 10 polegadas, praticamente um
tablet, o VW Play é a central multimídia
mais moderna atualmente do mercado
de SUVs, o design também surpreende, assim como o espaço e conforto
que ele oferece. Destaque para a capacidade de até 415 litros do porta-malas
e para as saídas de ar-condicionado
para os bancos traseiros.
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Segurança

O Nivus é um exemplo a ser seguido também
quando o assunto é segurança. Ele tem sensor
de fadiga, ACC, City Emergency Brake, Controle
Eletrônico de Estabilidade, Post Collision Brake,
6 airbags, sensor de chuva e de pressão dos
pneus, sistema Isofix® e Top-Tether®, assistente
de partida em subida e muito mais. g
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V

ersátil, com design moderno
e amplamente conectado, o
VW Nivus é o SUV atual com
menor custo de reparabilidade do
Brasil, de acordo com o estudo feito pelo Centro de Experimentação e
Segurança Viária (Cesvi). “Isso significa que após uma colisão, o novo carro da VW é o que exige reparos mais
fáceis, rápidos e baratos, na comparação com os rivais de segmento”, destaca a revista “Quatro Rodas”.

O Nivus é produzido a partir da moderna plataforma MQB e possui o melhor da
tecnologia para trazer segurança aliada
ao conforto. O controle adaptativo de velocidade e distância ajuda a manter os
itens citados do veículo a frente programada pelo motorista, atuando no acelerador e freio de acordo com o tráfego.
Ele também atua em situações extremas
com o “city emergency brake” que aciona automaticamente os freios para evitar
colisões frontais até 50 km/h.

DESEMPENHO
• Aceleração de 0 a 100 km/h: 10,0 s (E) / 10,5 (G)
• Velocidade máxima: 189 km/h (E) / 184 km/h (G)
MOTOR
• Cilindrada: 999 cm³
• Potência líquida máxima: 128 cv (E) / 116 cv (G) - 5.500 rpm
• Torque líquido máximo: 20,4 kgfm (E/G) - 2.000/3.500 rpm

FREIOS
• Dianteiros: Discos ventilados
• Traseiros: Discos
DIMENSÕES
• Comprimento: 4.266 mm
• Distância entre eixos: 2.566 mm
• Largura: 1.757 mm
• Altura: 1.493 mm

