
56 | Metrópole Magazine – Edição 80 Outubro de 2021 | 57 

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

NOVIDADES 
Junto com as portas, a atualização do painel 
de instrumentos proporciona uma mudança 
completa de horizonte. Agora, o display é HD 
e Full Digital com 10,25 polegadas.

NOVOS FARÓIS FULL LED
É impressionante o novo design do 

conjunto ótico do Compass. Com 
LED até nos faróis de neblina, ganha 
mais durabilidade e funcionalidade, 

trazendo ainda mais segurança na 
direção noturna. g

CAPACIDADE OFFROAD
Em todas as versões TD350 Turbo 

diesel, o usuário conta com incrível 
tração 4x4 com reduzida e seletor 

de terrenos com até 4 modos: areia/
lama, pedra, neve e auto.

Veloz&

Jeep Compass,
no topo do pódio
Veículo continua o “queridinho”
dos brasileiros entre os SUVs

52.860 unidades, logo após o outro 
modelo da montadora, o Renegade, 
com 58.672 veículos.

Além de estar no topo do pódio e con-
quistar o coração dos brasileiros, o Jeep 
Compass coleciona prêmios nesta tem-
porada: “Melhor Compra do Ano” na cat-
egoria SUV Premium e tetracampeão de 
“Melhor Valor de Revenda” em SUV Com-
pacto, o veículo também foi a estrela no 
Comparativo da Motor1 de “Hits do Mo-
mento” em todos os 4 quesitos: design, 
sofisticação, performance e tecnologia.

Da Redação
RMVALE

Em um mês que apresentou uma 
queda de quase 30% em relação 
ao mesmo período no ano pas-

sado, o Jeep Compass seguiu como lí-
der de vendas entre os SUVs no mês 
de setembro, segundo a Fenabrave 
(Federação Nacional Distribuição 
Veículos Automotores). O modelo icô-
nico vendeu 6.823 unidades, quatro 
a mais do que em agosto, quando em-
placou 6.819. No acumulado do ano, 
aparece em na vice-liderança, com 

NOVO MOTOR T270 TURBO FLEX 
Com 185cv de potência e 27,5kgfm de
torque e muita economia de combustível,
é hoje o melhor produzido no Brasil.


