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A Chevrolet apresenta a icônica 
S10 totalmente repaginada. 
Pronta para fazenda, estrada 

ou qualquer lugar, o potente utilitá-
rio, “aguenta o tranco” com estilo e 
conforto. Na S10 High Country, você 
e sua família contam com o melhor 
da segurança, são 6 airbags (laterais, 
frontais e de cortina), assistente autô-
nomo de frenagem e ainda a exclusiva 
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tecnologia OnStar, que oferece prote-
ção 24h por dia, 7 dias por semana.

Com quase 3500 unidades vendidas e 
emplacadas no mês de julho, a S10 High 
Country chegou com a praticidade da 
transmissão automática de 6 velocida-
des e toda a performance do motor 2.8l 
Turbo Diesel com 51 mkgf de torque. 

A excelente qualidade dos equipamen-
tos de som do veiculo, que permite sua 
trilha sonora favorita, além de atendi-
mento as ligações via bluetooth, traz a 
tecnologia antirruídos da JBL Trip, que 
além disso o auxilia a evitar o uso de 
smartphone enquanto dirige. g

Essa potência, a faz ser uma das que-
ridinhas pelos produtores rurais, visto 
que consegue enfrentar qualquer ter-
reno. Essa edição do veículo, traz en-
tre outras novidades Wi-Fi nativo que 
oferece conexão para até 7 dispositi-
vos, além de MyLink e câmera de ré 
digital de alta resolução.

Com um design exclusivo o acessório pro-
porciona mais robustez e funcionalidade 
à sua picape conferindo um visual mais 
agressivo. Ponteira de escapamento em 
inox, diversos modelos de estribos laterais, 
racks de tetos, soleiras e vários outros itens 
garantem uma S10 para cada estilo. 

A grade frontal imponente faz par 
com as exclusivas rodas escurecidas 

de 18” com bordas diamantadas e 
o enorme espaço interno, pensado 

para uma experiência completa para 
o condutor e passageiro, onde tudo 

está pensado para oferecer uma 
experiência superior ao volante, um 

mosaico perfeito para amantes de 
carros fortes e confortáveis. 
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Nova S10 High Country, 
a picape que ‘aguenta o
tranco’ com estilo

O assistente autônomo de 
frenagem detecta paradas 

abruptas de veículos à frente 
ou a aproximação de pedestres, 

aplicando os freios imediatamente 
se necessário para reduzir a 

gravidade da colisão ou até mesmo 
evitar o possível acidente.

Alerta de pedestre

Santo Antonio e outros itens


