02 de dezembro/2013

Lifan X60 com custo zero no emplacamento até 31/12
Os consumidores que sonham entrar em 2014 com um SUV zero km encontram uma
boa oportunidade nas concessionárias Lifan de todo o Brasil. O SUV Lifan X60
2014 a partir de hoje (2/12) pode ser comprado nas concessionárias da marca em
todo o Brasil e o emplacamento é grátis.
Esta promoção vigora até o dia 31 de dezembro de 2013 e está disponível para as duas
versões do modelo - Talent e VIP - que se diferenciam basicamente pela cor do
interior bege e pelo teto solar na VIP. O X60 Talent tem o interior preto e não tem
teto solar. Na promoção estão incluídos os custos para registro, DPVAT, IPVA e
placas. Os preços sugeridos do Lifan X60 são os seguintes:
Lifan X60 Talent: R$ 54.777,00
Lifan X60 VIP: R$ 57.990,00
Sobre a Lifan e o Lifan X60
Lançado no Brasil em maio de 2013, o X60 é um SUV que se caracteriza pelo
conforto, grande espaço interno e pelo completo pacote de equipamentos que inclui
sistema multimídia, câmera de ré, sensor de estacionamento, sensor crepuscular e
ajuste elétrico de altura dos faróis. No quesito segurança, o X60 vem equipado com
airbag duplo para motorista e passageiro do banco dianteiro, sistema de freios com
ABS e EBD, barras de proteção nas portas e cintos de segurança retráteis com prétensionadores e sistema de fixação de cadeiras para crianças tipo “Isofix”.
O Lifan X60 foi submetido aos testes de impacto e segurança aos passageiros de
veículos – crash test – e obteve 44,6 pontos de um total de 51 pontos possíveis, o que
representou 4 de cinco estrelas. Equipado com motor 1.8 litro VVT de 4 cilindros em
linha transversal, o motor do X60 desenvolve 128 cv de potência máxima a 6.000
rpm e 16,8 kgfm de torque a 4.200 rpm.
Fundado em 1992, o Grupo Lifan se tornou um dos maiores conglomerados privados
da China. Presente no ranking “Top Enterprises in China” da revista Forbes, a marca
é uma das 100 empresas que simbolizam o desenvolvimento da economia da China. A
Lifan atua no setor de automóveis, motocicletas, caminhões e motores e está presente
em 167 países da Ásia, Europa, África e América do Sul. No Brasil a Lifan está
presente desde outubro de 2012, quando assumiu a operação da marca que estava nas
mãos de importador. Após completa reestruturação, a Lifan lançou o SUV X60 e
acaba de inaugurar seu Centro de Distribuição de Peças (CDP) na cidade de Salto, no
interior de São Paulo.

