Lifan X60 agora vem com seguro grátis
Após 10 meses no mercado brasileiro, o Lifan X60 vem a partir de agora ainda mais
completo e incorpora um ano de seguro total grátis. A nova campanha já vigora a partir de
hoje, 10 de março, e com ela a Lifan pretende aumentar as vendas do SUV que mais valoriza
o dinheiro dos consumidores e oferece um completo pacote de equipamentos com estilo e o
melhor espaço interno da categoria.
“Desde o início buscamos ampliar nossa presença de forma sólida, com o desenvolvimento
de nossa rede de concessionárias no mesmo ritmo de nossas vendas e a chegada do seguro
grátis acompanha este ritmo”, fala Jair Leite de Oliveira, diretor comercial da Lifan Motors.
“Sabemos que hoje o seguro representa um custo importante e que deve ser levado em
consideração na hora da escolha de um veículo”, complementa Jair.
A campanha vai até o final do mês de abril/2014 e oferece aos consumidores na compra do
SUV X60 um ano de seguro total grátis e vale para as duas versões do X60 - Talent e VIP cujos preços são R$55.990,00 e R$59.250,00 respectivamente. A diferença básica entre as
duas versões é o teto solar e detalhes de acabamento. O seguro para o Lifan X60 tem
cobertura para colisão (com franquia), incêndio, roubo, furto e terceiros (RCF).
Sobre a Lifan e o Lifan X60
A Lifan Motors (China) opera no Brasil oficialmente desde outubro de 2012, quando assumiu
as operações de sua marca. Aqui a empresa lançou em maio de 2013 o SUV X60, que é
montado na fábrica da Lifan no Uruguai. A empresa hoje tem sua sede em Salto (SP) onde
está também o Centro de Distribuição de Peças e o Centro de Treinamento Técnico. O Lifan
X60 é um SUV que se caracteriza pelo conforto, grande espaço interno e pelo completo pacote
de equipamentos que inclui câmera de ré, sensor de estacionamento, sensor crepuscular,
ajuste elétrico de altura dos faróis e completo sistema multimídia com GPS. Equipado com
motor 1.8 litro VVT de 4 cilindros em linha transversal, com 4 válvulas por cilindro e 1794 cc de
capacidade cúbica, o motor do X60 desenvolve 128 cv de potência máxima a 6.000 rpm e 16,8
kgfm de torque a 4.200 rpm. A relação peso-potência do Lifan X60 é de 10,3 kg/cv.

