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Tradicionalmente, como vén sendo cos-
tume dende hai catorce anos, no vindeiro nú-
mero do Nadal publicariamos o cupón para 
participar nos Premios SPRINT MOTOR. Este 
ano, estimados/as lectores/as, non será así. A 
organización e desenvolvemento destes ga-
lardóns require de varias cousas, como son 
tempo, esforzo e uns requisitos económicos 
concretos para a Gala de entrega dos trofeos. 
Na actualidade, e ante a insistente crise, toda 
a redacción e a estrutura da revista ten que es-
tar centrada en que saia puntualmente todos 
os meses. Dúas cousas que nestes momentos 
son incompatibles para nós. Sinceramente, fál-
tannos tempo e enerxías para desenvolver os 
premios e para elaborar o número mensual.

Por outra banda, a presión do día a día e 
da realización mensual da revista fan que nos 
sexa moi difícil facer unha reflexión medida 
e calculada de por que camiños deberiamos 
ir. Cremos que non se corresponde a audien-
cia actual da publicación co apoio publicita-
rio da mesma; é máis, para nós é moi dispar. 
Probablemente o fallo sexa noso por descoi-
dar as relacións cos nosos anunciantes actuais 
e posibles, incluso coas diferentes marcas de 
coches e motos. Así e todo, os/as nosos/as lec-
tores/as medraron dunha forma exponencial 
durante os últimos anos. Algo que necesita 
unha profunda reflexión.

Outro apartado que temos penden-
te é a potenciación e un maior coidado da 
nosa web, moi solicitado por todos/as vós. 
Evidentemente, isto tamén require de esforzo 
e “horas”, moitas horas! Todos/as somos cons-
cientes da importancia actual desta canle ao 
igual cás redes sociais.

Ademais, a transformación e os avances 
sociais, que case nos superan a todos, son 
cada día máis rápidos e importantes. Cada 
mañá podemos ler multitude de novidades 
tecnolóxicas asombrosas nos medios de co-
municación e nas redes sociais. Quen nos ía 
dicir hai dez anos que os periódicos impresos 

quedarían relegados a un segundo plano pola 
prensa dixital? Algo que xa constatamos to-
dos/as desta revolución que nos tocou vivir 
é cando viaxamos. Antes necesitabamos un 
mapa en papel para chegar ao noso destino, 
mentres que agora facémolo nun algoritmo 
que está no noso smartphone, como Google 
Maps, que é máis actual, preciso e cómodo 
que o vello plano.

Nestes catorce anos ininterrompidos de 
galardóns cambiaron moito as cousas, ata 
o punto de chegar a unha gran confusión. 
Grandes empresas de automóbiles (como os 
concesionarios oficiais), algunhas familiares 
incluso na terceira xeración, viron como tiñan 
que cerrar as súas portas coa peor chave po-
sible, a da creba. Outras quedaron seriamente 
tocadas, e semiafundidas, de liquidez mone-
taria, e algunha tivo que recorrer á venda ou a 
incorporar novos socios. Incluso a día de hoxe 
ninguén se atreve a cantar vitoria. Máis cando 
ninguén sabe como vai ser este sector dentro 
de dez anos. Si, si dentro de dez anos! Os eléc-
tricos, os autónomos, a economía de colabo-
ración (Car2go ou Blablacar, por exemplo), a 
incorporación dos grandes do sector tecnoló-
xico (Amazon ou Tesla, por exemplo) e outras 
novidades e actores, sen dúbida, marcarán un 
tempo novo e unhas novas regras de xogo no 
mercado da automoción.

Todo isto angústianos e confúndenos. 
Por iso queremos e debemos centrarnos. 
Necesitamos parar un tempo a nosa vertixino-
sa actividade editorial, sentarnos na redacción 
e reflexionar seriamente en voz alta. Doutro 
xeito, arriscámonos a que os novos tempos 
nos atropelen sen piedade. Todos/as somos 
imprescindibles para fortalecer este proxec-
to. Somos conscientes, moi ao noso pesar, de 
que necesitamos do tempo e das enerxías 
que achegabamos todos os anos aos Premios 
SPRINT MOTOR para dedicarllos a esta nova ta-
refa, que é un auténtico e sincero compromiso 
con todos e todas vós.

EDITORIAL

Premios SPRINT MOTOR e confusiónPremios SPRINT MOTOR e confusión
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As matriculacións arrefrían 
en outubro e a falta do Plan 
PIVE nótase cada vez máis. 
As vendas seguen crecendo, 
pero menos que en meses 
anteriores. En Galicia aumen-
taron un catro por cento, ao 
comercializarse 3.336 coches 
novos. Na Coruña vendéron-
se 1.398 vehículos o mes pa-
sado; en Pontevedra, 1.169; 
en Lugo, 417 e en Ourense, 
352.

En números relativos, as 
matriculacións soben en 
tódalas provincias, agás en 
Ourense. Incrementáronse 
un oito por cento en 
Pontevedra; un 5,8 na 
Coruña; e un 4,7 en Lugo. 
Outubro non foi un bo 
mes para os concesiona-
rios oficiais da provincia 
de Ourense, onde as ven-
das baixan un 13,3 por cen-
to. No conxunto de España 

outubro pechou coa comer-
cialización de 83.248 coches 
novos, o que se traduce nun 
crecemento mensual dun ca-
tro por cento. O mercado es-
pañol está xa a un paso de 
conseguir sumar un millón 
de unidades este ano, que 
xa se acadarán neste mes 
de novembro. Por comu-
nidades, Canarias foi a que 
tivo o mellor comportamen-
to, cun aumento dun vinte 
por cento. Pola contra, cinco 
autonomías remataron outu-
bro con números negativos, 
algo pouco habitual nos últi-
mos tempos. Neste senso, en 
Castela-A Mancha e no País 
Vasco as matriculacións cae-
ron un dez por cento.

PATRONAL

As distintas asociacións 
de empresarios da auto-
moción alertan do descen-
so das vendas a particulares 

como consecuencia da fal-
ta de Plan PIVE. A patronal 
considera que esta situa-
ción pon en perigo a previ-
sión de que 2016 peche con 
1.150.000 coches novos ven-
didos en España. O presiden-
te de Ganvam, Juan Antonio 
Sánchez Torres, considera 
que o Goberno formado re-
centemente “debe impulsar 
un plan integral do automó-
bil que permita a este sec-
tor seguir sendo un puntal 
do crecemento económico”. 
Os empresarios avogan por 
novos plans de incentivo, así 
como modificacións fiscais 
que non penalicen a compra 
e que se favoreza a adquisi-
ción dos vehículos máis res-
pectuosos co medio natural.

Así mesmo, os empresarios 
alertan de que o nivel de au-
tomatriculacións por parte 
dos concesionarios foi alto 
en outubro. Cifran que es-
tivo en arredor dun dez por 

cento do total do mercado o 
mes pasado. O presidente da 
patronal de concesionarios 
Faconauto, Jaume Roura, ad-
virte que “as automatricula-
cións de automóbiles deben 
ser unha práctica puntual 
para darlles saída ás unida-
des atascadas, pero non se 
pode converter nunha solu-
ción habitual para chegar a 
obxectivos de vendas”.

Tímido crecemento das matriculacións en outubro
O segmento de particulares sofre pola ausencia do Plan PIVE

■ EMILIO BLANCO | TexTo

TOP-10 GALICIA OUTUBRO 

1 PEUGEOT 286
2 RENAULT 255
3 OPEL 210
4 KIA 206
5 MERCEDES 205
6 VOLKSWAGEN 204
7 SEAT 192
7 AUDI 191
9 TOYOTA 186
10 CITROËN 169
10 NISSAN 169

Marca / Matriculacións

As vendas soben un catro por cento

InformeSprint Motor >>4



Compostela Concesionario presentou 
o novo Optima familiar

O novo Kia 
Óptima familiar aca-
ba de ser presentado 

nas instalacións do concesiona-
rio oficial da marca en Santiago, 
Compostela Concesionario. 
É o primeiro familiar no seg-
mento D do fabricante sur-
coreano. Un vehículo cunha 
capacidade inmensa para os 
usuarios que demandan espa-
zo e comodidade para toda a 
familia. A marca xa tiña na súa 
familia a berlina deste mode-
lo, que xa nos causou moi boa 
impresión polo seu espazoso 
habitáculo e a comodidade de 
condución (proba no número 

233 de SPRINT MOTOR), agora 
para complementar un nicho 
de mercado con cada día máis 
adeptos, referímonos aos fami-
liares ou Station Wagon, ofrece 
aos seus clientes este “grandio-
so” vehículo.

O volume do maleteiro é de 
552 litros. O seu versátil respal-
do traseiro abatible con divisións 
40:20:40 favorece múltiples posi-
bilidades de estivamento.

Este Kia está dispoñible 
cunha gama de motores de 
gasolina ou diésel e cunha 
avanzada caixa de cambios 
de sete velocidades con dobre 
embrague.

Curso de formación Bardahl
A formación 

continua é unha 
das armas que 

teñen na actualidade os 
profesionais para seguir 
estando no bico da onda. 
Precisamente para cola-
borar e apoiar aos espe-
cialistas en mecánica do 
automóbil a marca de 
lubricantes e químicos 
para o coidado do vehí-
culo Bardahl impartiu un 
curso nas instalacións de 
EG4Motor, San Marcos.

A marca Bardahl nesta 
ocasión presentou e fixo 
unha demostración prác-
tica aos asistentes dun tra-
tamento de limpeza para 

os condutos de admisión. 
Un elemento da mecáni-
ca que tantos problemas 
xera nos automóbiles ac-
tuais con válvula recircu-
ladora de gases, a temida 
EGR. As impresións dos 
participantes foron moi 
positivas, indicando 
que deberían fomentar-
se dende diversos ámbi-
tos do sector do motor 
máis iniciativas deste 
tipo, tanto teóricas como 
prácticas.

Este tratamento de 
limpeza dos condutos de 
admisión poderá reali-
zarse en EG4Motor den-
de 121 euros.

Compostela >> Sprint Motor 5



Consellos para saír en bici

A interpretación que BMW dos soños de liberdade e in-
dependencia e a materialización do Grand American Touring 
agora convértese en realidade grazas á versión de serie da 

nova bagger K 1600 B. Co familiar motor de 6 cilindros en liña e unha 
potencia de 160cv a 7.750 rpm e un par máximo de 175 Nm a 6.500 
rpm, encarna o lema “O espírito da estrada”.

En termos de deseño, a nova K 1600 B integramente negra (Negro 
Tormenta metalizado/Negro para o chasis e a transmisión) ten forma 
de bagger, un tipo de moto exclusiva e customizada moi popular en 
EEUU. A bagger caracterízase por unha silueta en forma de pinga, 
o seu punto máis alto é o carenado frontal, o estilo “aerodinámico” 
e as maletas laterais baixas con luces traseiras integradas ao estilo 
estadounidense.

Polini presentouse 
en Eicma como prota-
gonista dunha viaxe no 

tempo, partindo do pasado e 
a tradición e chegando ao pre-
sente cunha mirada ao futuro.

A Vespa Polini Ouro é o re-
sultado dunha enxeñosa unión 
de 500 follas de ouro puro de 
23 Quilates. A complexidade 
e a dificultade da colocación 

das follas de ouro, lixeirísimas 
e fráxiles, converten este scoo-
ter nunha obra de arte.

A Vespa Polini 171cc 4T ha 
debutado este ano na Polini 
Italian Cup, un campionato mo-
nomarca. Do uso cotián pásase 
á pista, cunha serie de novida-
des tecnolóxicas que amosa-
ron o carácter deportivo desta 
moto.

O N40.5GT é un re-
deseño do N40 FULL, 
renova a toma de aire 

superior, a viseira frontal, as 
tapas laterais e o conforta-
ble acolchado interior Clima 

Comfort. Pantalla de am-
pla visibilidade, pantalla so-
lar VPS (regulable), sistema 
de ventilación superior con 
AirBooster Technology, vi-
seira frontal e predisposición 

para levar sistema de comu-
nicación N-Com converten o 
N405 GT nun crossover inte-
resante. O seu prezo tamén o 
é, 230 euros.

Nova K 1600 B, exclusivo estilo “bagger”

N40.5 GT

Vespa Polini Ouro e 171cc 4T

■ MIGUEL DEL MORTIROLO | TexTo e FoTo 

Agora no inverno as ho-
ras de luz redúcense con-
siderablemente e por iso é 
fundamental saír con pren-
das reflectoras ou usar lu-
ces. É cuestión de seguir 
aquel famoso lema de “ver 
e ser vistos”. Sempre que a 
visibilidade sexa reducida é 
moi importante seguir este 
consello.

O casco e algo que se 
debería de usar sempre, pó-
denos salvar a vida, en vías 
interurbanas o seu uso xa é 
obrigatorio.

Sempre hai que usar a 
menor parte da calzada e se 
a beiravía e transitable hai 

que usala sempre para cir-
cular, porque e moito máis 
segura para os ciclistas. Ter 
instalado un timbre á bici-
cleta na cidade pode evi-
tar accidentes cos peóns. 
Un aviso acústico a tempo 
pode evitar un atropelo. Na 
cidade tamén se recomenda 

baixar da bici para cruzar un 
paso de cebra.

A circulación en paralelo 
entre ciclistas esta permitida 
sempre e cando haxa visibi-
lidade para que un vehícu-
lo nos poida adiantar. Isto é 
moi importante e non sem-
pre se cumpre, unha norma 

que podemos dicir que é 
polo ben de todos.

A taxa de alcohol que 
podes ter cando saias en 
bici e a mesma que se con-
duciras un vehículo de mo-
tor, tampouco se pode 
exceder a velocidade máxi-
ma permitida da vía se vas 
en bicicleta.

Son moitas as persoas 
que descoñecen que na bici 
se pode levar un pasaxeiro, 
sempre e cando sexa me-
nor de sete anos e se usa un 
asento homologado. Unha 
bonita forma de iniciar aos 
cativos neste deporte ou 
hobby.

Dúas rodasSprint Motor >>6



O novo C3 preséntase con arte na rúa
PSA levará o re-

novado C3 a apar-
camentos de 

Madrid, Málaga ou Valencia 
coa iniciativa Citroën Urban 
Tour facendo demostra-
cións de arte na rúa da man 
de artistas como Spok e 
Rosh, grafiteitos, ilustrado-
res e deseñadores gráficos. 
A campaña quere amosar a 
personalidade enérxica, co-
lorista e optimista da nova 
versión do modelo que 

permite ata 36 combina-
cións de carrozaría e teito, 
ten acabado bitono no ex-
terior, nas carcasas dos re-
trovisores ou a contorna dos 
faros antinéboa. No interior, 
ofrece catro equipamentos e 
tecnoloxías de axuda á con-
dución, recoñecemento de 
voz, cámara de visión tra-
seira ou alerta de cambio 
de carril. Está dispoñible con 
motores PureTech en gasoli-
na e BlueHDi en diésel.

Xa rodan os novos Mercedes GT Roadster 

A familia AMG 
GT medra con dúas 
versións roadster 

do deportivo bipraza ins-
piradas no deporti-

vo estrela do 
f a b r i c a n -
te alemán, 

o AMG 
GT R. O  
AMG GT 
Roadster 
sae con 

476cv, que 
lle permi-

ten acelerar de 

0 a 100 en 4 segundos, e 
o AMG GT C Roadster é o 
máis potente con 557cv, ca-
paz de alcanzar os 316km/h 
en 3,7 segundos e dispón 
de dirección activa do eixo 
traseiro, con diferencial au-
toblocante con regulación 
electrónica, o que garante 
unha experiencia de con-
dución dinámica nun en-
torno exclusivo cun motor 
V8, potente e eficiente, que 
se viste cunha capota de tea 
sobre unha carrozaría de 
aluminio.

Skoda Octavia actualizado

O supervendas da marca, 
lanzado en 1996, renova as-
pecto e inclúe novos elemen-

tos de deseño con luces dianteiras coa 
última tecnoloxía LED, parachoques 
novos, última xeración de sistemas de 

infoentretemento, unha rede versátil de 
servizos móbiles en liña, sistemas de asis-
tencia á condución como a detección de 
peóns ou de coches no ángulo morto dos 
retrovisores e propostas de confort como 
o volante con calefacción. 

Os motores oscilarán entre os 84 e 
os 184cv con cinco variantes TFSI e catro 
diésel TDI con alto rendemento e baixo 
consumo. O novo Octavia, en versión ber-
lina e familiar, estará dispoñible a primei-
ros de 2017.
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DS 5 aposta pola estética coa Performance Line
Xa está dispoñible en España 

o último modelo do buque insig-
nia da gama con acabados de alta 

gama, conectividade, confort e materiais 
exclusivos, que conxuga espírito deportivo 
e refinamento con detalles como as pinas 
de 19 polgadas co logo sobre fondo car-
mín,  o efecto bitono con teito negro, os 
distintivos nas carcasas dos retrovisores, o 
alerón traseiro ou os pedais de aluminio. 
DS ofrece conectividade en toda a gama 
e propón un amplo abano de cores para 
facer destacar as súas liñas aerodinámicas 
e deportivas. Con prezos que parten dos 
36.330 euros, hai dúas mecánicas gasoli-
na: o THP 165 S&S EAT6 e THP 120 S&S con 
cambio manual de seis velocidades; e dúas 
diésel: BlueHDi 150 S&S con 6 marcha ma-
nuais e Blue HDi 150 S&S EAT6.

Ford KA +: o pequeno da casa
A versión amplia-

da do Ka preséntase 
con cinco portas con 

espazo interior, eficiencia de 
combustible e excelente diná-
mica de condución. A versión 
de acceso, gasolina de 71cv 
está dispoñible por 9.150 eu-
ros e a máis custosa, de 86cv, 
suma o aire acondicionado e 
ten un prezo de 10.350 euros, 
ámbolos dous con caixa de 
cambios de cinco relacións 

e un consumo medio de 5 li-
tros cada 100 quilómetros. A 
casa norteamericana asegura 
que é o coche idóneo para os 
compradores europeos que 
buscan coche pequeno pero 
espazoso, ben equipados e 
de calidade. A seguridade de 
serie inclúe seis airbags e un 
sistema de control de presión 
de pneumáticos que alerta 
ao condutor en caso de des-
inchado significativo.

Countryman: o Mini máis grande
A segunda xera-

ción do modelo do 
segmento de com-

pactos premium é o máis 
versátil dos presentados nos 
57 anos de historia da marca 
británica e o primeiro dispo-
ñible con propulsión híbrida 
enchufable. Cun consumo de 
7l/100km sitúase por diante 
dos competidores máis di-
rectos cun deseño expresivo 
e axilidade na condución. No 
exterior,  incorpora un frontal 

máis dinámico con novos gru-
pos ópticos e nova grella e, no 
interior, máis revestimentos 
acolchados, molduras e er-
gonomía melloradas. Renova 
completamente os moto-
res gasolina co Cooper 1.5 
de tres cilindros e 136cv e o 
Cooper S 2.0 de 192. En dié-
sel, as variantes son Cooper D 
y SD Countryman, ambas con 
motor 2.0 de catro cilindros en 
dous niveis de potencia: 150 
e 190cv.

BREVES

❱❱ A posibilidade dun mo-
tor espacial que non require combus-
tible (transforma electricidade en im-
pulso movendo microondas dentro 
dun tanque) parece máis próxima do 
que podería pensarse, dacordo coa fil-
tración de documentos da NASA.

❱❱ Chronocam creou uns 
sensores de visión inspirados no 
ollo humano que rompen coas so-
lucións actuais de visión artificial 
aplicadas ao automóbil. Este pro-
grama vai permitir entrar nunha 
nova fase de investigación e des-

envolvemento no que respecta á 
detección e tratamento das in-
formacións visuais que reciben 
os sistemas de axuda á condución 
(ADAS) de Renault e no desenvol-
vemento da condución autóno-
ma.

❱❱ O Volkswagen Golf 
GTI, cumpre 40 anos. Para celebra-
lo, a marca xermana organizou unha 
gran festa de aniversario á que asis-
tiron máis de 6.500 afeccionados e 
1.500 exemplares das sete xeracións 
deste icónico modelo.
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SprintTalleres

Tu taller de servicio rápido 
y mecánica en Compostela

981 549 531
Rúa de San Cristovo, 47 (O Eixo) Santiago de Compostela

Talleres
BASTON

Especialistas en ABS e Inyección
Vehículos 4x4 y accesorios especiales
Preparación vehículos de competición  

y accesorios racing

La maquinaria más avanzada  
en equilibrado de discos de freno

Servicio Oficial: FONOS y LUCAS

MECÁNICA EN GENERAL
Rúa Salvadas, 23

Tfnos: 981 570 182/981 585 627
SERVICIO DE GRÚA PERMANENTE

Tfnos: 981 521 719 - 981 531 498

baston@adgruporegueira.es

Inyección de Gasolina
Inyección Diesel
Electricidad/Electrónica
Encendido

Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica motor
Sistemas de Refrigeración



Travesia de Cacheiras Nº 25 - 1ºA  -15886 Teo (A Coruña)

Concept X Class, avance da pick up de Mercedes
A primeira pick up do 
fabricante alemán, a 
Clase X, chegará en 

2017 cunha filosofía de con-
fort e calidades premium en 
alianza con Renault-Nissan 
en materia de plataforma 
e producida na súa sede 
de Barcelona para Europa, 
Latinoamérica, Sudáfrica e 
Australia.  Anúnciase como 
a primeira de gama alta do 
mercado prometendo ta-
maño medio, funcionali-
dade, capacidade de carga 

e aptitude todoterreo, con 
motor de seis cilindros e 
tracción integral permanen-
te, amais de dúas variantes 
de deseño: powerful ad-
venturer (coas propiedades 
clásicas deste segmento) e 
stylish explorer (cun deseño 
avanzado e riscos dos SUV). 
Incorporará de serie un ele-
vado nivel de seguridade 
con sistemas modernos de 
asistencia á condución con 
cámaras, sensores de radar 
e de ultrason.

Land Cruiser customizado

A marca xaponesa 
lanza un programa 
de accesorios orixi-

nais, Toyota Custom, co que 
se pode personalizar o dese-
ño e equipamento do 4x4 
Land Cruiser. Entre as op-
cións inclúense o  sistema 
multimedia con navegación 
e funcións avanzadas, como 
os mapas en 3D, a conexión 
WiFi, o sistema de entrete-
mento traseiro con unha 
ou dúas pantallas, soportes 

para tabletas, tapicería de 
coiro negro ou beixe, pro-
tector de piso do maleteiro, 
barras lonxitudinais de tei-
to, protector inferior do pa-
rachoques posterior ou un 
tratamento protector para 
conservar o brillo e pintu-
ra da carrozaría. Ademais, 
pode financiarse a adqui-
sición destes elementos co 
sistema de pago por uso da 
marca con cotas mensuais 
axustadas.

C4 Picasso edición especial First
A casa francesa lan-
za no mercado es-
pañol esta nova 

serie que incorpora máis 
tecnoloxía e asistentes á con-
dución cun prezo de partida 
de 16.700 euros. Conta con 
Citroën Connect Radio con 
blueetooth accesible desde 
a pantalla táctil de 7 polga-
das de nova xeración, que 
permite unha manipulación 

máis fluída; equipamento 
de seguridade e asistencia á 
condución para saír en pen-
dente, indicador de descan-
so recomendado,  Fixacións 
Isofix nos asentos traseiros e 
maleteiro de 537 litros. A edi-
ción especial First conta cun 
motor de gasolina de tres 
cilindros Pure Tech 110S&S 
con caixa de cambios de seis 
velocidades.

BREVES

❱❱ O Nissan GT-R NISMO xa está á venda (185.000€ en España). 
Incorpora un V6 de 3.8 litros TwinTurbo e 600cv, 30cv máis que a versión es-
tándar. O motor incorpora dous turbo de alto rendemento e a potencia se en-
vía ás 4 rodas a través dunha caixa de cambios de dobre embrague de 6 velo-
cidades con levas no volante.

❱❱ Toyota ten intención de poñer en marcha unha nova pla-
taforma de vehículos compartidos e doutros servizos de mobilidade, deno-
minada Mobility Services Platform. A través desta iniciativa, colaborará con 
diferentes provedores e con firmas de seguros telemáticas.

❱❱ Ganvam solicitou ao Ministro de Facenda que leve a cabo 
unha reforma fiscal integral no sector do automóbil, en liña coas directrices 
europeas. Ganvam solicitou a Montoro que non grave a adquisición de vehí-
culos, senón o uso, co fin de evitar penalizacións na introdución de novas tec-
noloxías nos automóbiles e á renovación do parque móbil.

❱❱ A transformación dixital está afectando aos "mesmos ci-
mentos" do negocio da automoción, segundo o xerente da consultora Over-
lap, Juan C. Conejero. Este sinalou que o proceso de transformación dixital 
baséase en cinco aceleradores, como son as redes sociais, o 'big data', o Inter-
net da cousas, o 'cloud computing' e as novas formas de mobilidade.

❱❱ O número de defectos graves na carrozaría dos vehículos 
detectados nas revisións da ITV incrementouse un 17% entre 2011 e 2015, 
segundo datos da rede de expertos en chapa e pintura CertifiedFirst.

NovasSprint Motor >>10



Novos scooters Like e People S
Kymco presentou dous 
das súas principais apos-
tas de scooter para 2017. 

O novo Like, o seu scooter do seg-
mento retro da súa gama, e o novo 
People S, co que reforza a súa pro-
posta de scooter de roda alta. Ambos 
son vehículos totalmente novos e 
presentan elementos de innova-
ción tecnolóxica pensados para me-
llorar a experiencia de mobilidade 
dos usuarios. A comercialización no 
noso país atópase en fase de estudo.
Kymco presentá o novo modelo de 
scooter Like, o vehículo de deseño 

retro máis representativo da compa-
ñía, en tres motorizacións 50, 125 e 
150cc. Ademais de contar cun mo-
tor máis eficiente, en liña coa ho-
mologación Euro 4, os modelos de 
125 e 150cc equipan 4 válvulas e 
inxección.
A marca reforza a súa aposta de 
roda alta para a na nova etapa Euro 
4 co deseño do novo People S. 
Preséntase en dúas motorizacións 
(125 e 150cc) e está equipado cun 
sistema luminoso full LED, incluído 
o faro dianteiro como principal no-
vidade, e pantalla LCD multifunción.

Aston Martin AM-RB 001
O Aston Martin Red 
Bull 001 nace coa 
idea de ser un re-

ferente en canto aos súper 
deportivos máis rápidos do 
“mundo mundial”. A súa re-
lación peso potencia será 
dun quilogramo por cada 
cabalo. Para ter unha refe-
rencia diremos que o Ferrari 
LaFerrari, consegue 1,48 kg 
por cada cabalo. A potencia 
deste maquinón está sobre 
os 1.300cv.
Outra característica do AM 
RB 001 é que, dende parado, 
pode alcanzar unha veloci-
dade de 320 km/h en menos 
de 10” e, dende esa veloci-
dade, deterse por completo 
noutros 5.

Pero tales prestacións entran 
xa de cheo no campo da ae-
ronáutica e os enxeñeiros 
céntranse especialmente na 
aerodinámica para evitar que 
este hiperdeportivo despe-
gue en plena aceleración. 
Para iso preparan un alerón 
que imprimirá ao vehículo 
unha forza de ata 2.000 qui-
los para mantelo pegado ao 
asfalto e unha suspensión 
activa para manter a estabi-
lidade a tales velocidades.
Fabricaranse artesanalmente 
un total de 175 unidades; 25 
das cales serán versións es-
peciais para circuíto. O que 
estea interesado terá que 
desembolsar case tres mi-
llóns de euros.

Bultaco Linx
Acábase de presen-
tar o primeiro coche 
Bultaco da historia: 

o novo Linx, un vehículo de-
portivo puro cunhas lamias 
de 18 polgadas detrás e de 
17 diante. A orixe deste sú-
perdeportivo bipraza de ata 
400cv sitúase nun proxec-
to que naceu hai varios 
anos grazas ao entusiasmo 
do enxeñeiro Miguel Anxo 
Rodríguez. A marca de moto-
cicletas aplicou os seus coñe-
cementos de enxeñería para 

o seu deseño e fabricación. 
Cambio de marchas secuen-
cial ultra rápido (DSG de 6 
velocidades), chasis de alu-
minio, carrozaría en compo-
site, freos de última xeración 
e 850 kg de peso son algun-
has das particularidades do 
Linx. Un dos aspectos máis 
destacados do bipraza é a 
súa relación peso/potencia 
de case 2 kg/cv, unha cifra 
que supera con gran dife-
renza a moitos dos súperde-
portivos actuais do mercado.
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O novo ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, vai ter traballo nesta le-
xislatura. E iso que o documento 
de 150 medidas pactadas polo PP 
e Ciudadanos non lle outorga moi-
to texto ao apartado das infraestru-
turas do que agora é responsable. 
De feito, aparece un xenérico im-
pulso a un Pacto Nacional polas 
Infraestruturas Estratéxicas, entre as 
que figura como destacado o remate 
das obras do AVE a Galicia. Co que 
presumiblemente se vai encontrar 
o novo ministro é coas demandas 
de importantes colectivos, como a 
Asociación Española de la Carretera. 
Esta especie de “lobby” da constru-
ción sinalaba nun recente informe 
que serían necesarios 6.600 millóns 
de euros para que a rede viaria se 
puidese considerar en bo estado en 
España. No estudo Galicia figuraba 
entre as comunidades que necesi-
tarían un maior investimento: 551 
millóns de euros a razón de 70.540 
euros por quilómetro.

A colación dese informe tiven a 
oportunidade hai uns meses de fa-
cerlle unhas preguntas ao presi-
dente da Asociación Española de la 
Carretera, Juan Francisco Lazcano, 
que igualmente preside a Comisión 
de Infraestruturas e Urbanismo da 
patronal CEOE. A unha das miñas 
preguntas na entrevista publicada 
en SPRINT MOTOR o señor Lazcano 
respondeu que preocupaba espe-
cialmente o estado do firme das 
estradas galegas. Cifraba en 514 mi-
llóns as necesidades de investimen-
to público neste aspecto e tamén 

facía mención a que a conservación 
da rede viaria pasara ao deficiente 
nos últimos dez anos.

Está claro que o informe susten-
ta as demandas das construtoras 
para que se licite máis obra públi-
ca. Pero, á marxe deste detalle non 
precisamente menor, confirma o que 
todos percibimos nos últimos anos 
cos nosos coches: que as estradas 
polas que habitualmente circulamos 
teñen cada vez máis fochancas. Iso 
supón maior incomodidade ao cir-
cular, pero especialmente aumenta 
a inseguridade.

Sería interesante empezar a pensar 
nun plan plurianual de mellora das 
estradas para solucionar algúns dos 
problemas actuais nas calzadas e na 
sinalización. Seguro que o ministro 
Íñigo de la Serna atopará numerosas 
persoas que lle fagan esta petición 
por específicos intereses empresa-
riais. Algúns dos que non os temos 
tamén nos sumamos. Estaremos 
atentos.

Precísase un plan de estradas

 EMILIO BLANCO | TexTo

 @EmilioBlanco10 | TwiTTer

As pontes e festividades 
que se celebran estes meses 
converten ao outono nunha 
estación propicia para os des-
prazamentos en coche. Estes 
traxectos, co inverno preto, 
poñen a proba os sistemas de 
seguridade dos vehículos con 
firmes mollados e esvaradíos e 
condicións climáticas imprevi-
sibles. Para garantir unha viaxe 
segura e sen contratempos, 
Citroën ofrece prezos atracti-
vos nas operacións de mante-
mento máis habituais.

Este outono, a marca fran-
cesa pono doado grazas aos 
Packs de Mantemento Citroën 
(Orixinal, Tranquilidade e 
Seguridade), pensados para 
adaptarse ás circunstancias de 
todos os automóbiles e petos. 
Para responder á forte deman-
da deste tipo de operacións, 
esta campaña prorrógase ata 
o 30 de novembro.

A marca, ante o éxito da pro-
moción, engade 100 unidades 
aos 200 reloxos TomTom Spark 

Cardio Music que tiña previs-
to sortear inicialmente entre 
os propietarios de vehículos 
Citroën que acudan a algún 
servizo oficial adherido e reali-
cen unha operación de mante-
mento ata finais de novembro. 
Para os que non estean entre 
estes 300 afortunados, o fabri-
cante regala cheques de 10 € 
para a substitución ou compra 
de baterías.

O Pack Orixinal inclúe to-
das as operacións sistemáticas 
de mantemento do vehículo 
por 139 euros. Por 175, o Pack 
Tranquilidade permite sumar a 
esta revisión exhaustiva o cam-
bio ou o reenchido do líquido 
de freos. Para rematar, o Pack 
Seguridade inclúe as opera-
cións de mantemento, incluí-
das as relacionadas co líquido 
de freos, ademais da substitu-
ción das pastillas de freo dian-
teiras, por 279 €.

Todos estes prezos inclúen 
man de obra, pezas orixinais e 
impostos.

Seguridade outonal de Citroën
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Novo Seat León
Seat continúa coa súa ofensiva de produto coa 
chegada do novo León. Estas actualizacións que 
agora recibe céntranse na tecnoloxía e o deseño. 

Dispoñible a comezos de 2017. En canto ao deseño fixéron-
se uns pequenos cambios. A parte dianteira e traseira contan 
agora cunhas liñas máis nítidas e vigorosas que o modelo ac-
tual, cuxos incisivos trazos laterais son menos claros na parte 
dianteira e traseira. A intención foi facer fincapé nesta imaxe 
nítida. Chama a atención o novo deseño do parachoques. 
Outro dos obxectivos era aumentar o tamaño percibido do 
coche, para o que se agrandou a grella en 40 mm cun trata-
mento de cromo máis rico. É de destacar tamén que é aínda 
máis silencioso que antes. No interior do coche, a intensidade 
dos LED de iluminación ambiente pódese regular a gusto 
do condutor dende a pantalla de 8” de novo dese-
ño que elimina a necesidade de moitos dos 
botóns e diais do modelo actual.

Motores
A gama diésel inclúe un novo 
motor 1.6 TDI de 115cv, e a 
oferta comeza co 1.6 TDI 
de 90cv ata o 2.0 TDI de 

184cv. Polo que respecta aos motores de gasolina, as po-
tencias van dende 110 a 180cv. Hai unha versión 1,4 litros 
TGI que pode funcionar con GNC.
As caixas de cambio dispoñibles, segundo versións, son ma-
nuais de 5 ou 6 velocidades, así como DSG de dobre embra-
gue con 6 ou 7 velocidades. Así mesmo, é posible dispoñer 
de tracción dianteira ou total 4Drive mediante embrague 
Haldex de quinta xeración.
Inicialmente ofrécese en 4 niveis de equipamento: Reference 
(básico), Style, FR e unha nova opción para os que buscan un 
maior refinamento: o XCELLENCE.
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Os condutores invisten máis do que reciben en infraestruturas
Trucos para organizar a equipaxe

O maleteiro ten unha capacidade limitada

Moitas veces á hora de or-
ganizar unha viaxe esquece-
mos que o maleteiro ten unha 
capacidade limitada. Ter unha 
familia é unha bonita expe-
riencia, pero obríganos a ter 
unha disciplina de organiza-
ción máis desenvolvida que 
nunca. María Gallay, fundado-
ra e directora de Organización 
da Orde, desvelou no espazo 
Ford Vignale de Casa Decor al-
gúns trucos para borrar a per-
cepción de que o maleteiro 
diminúe a súa capacidade á 
hora de preparar unha viaxe 
con nenos.

"Lembras cando os teus pais 
te levaban a todas partes, can-
do eras novo/a e escapabas só 
co cepillo de dentes e pouco 
máis? Cando tes unha familia, a 
concepción da orde e do tem-
po cambia", asegurou a experta 

en organización. Gallay falou 
sobre a necesidade de prepa-
rar a maleta co imprescindible, 
esquecendo os obxectos que 
corresponden ao grupo "por 
se acaso", co obxectivo de evi-
tar as alteracións no estado de 
ánimo derivadas do aumen-
to do número de membros 
da familia. Así, na súa opinión, 
"viaxar con ou sen nenos será 
motivo de goce, e non de xera-
ción de estrés". María ten unha 
obsesión pola simetría e a fun-
cionalidade dende pequena e 
converteuse nunha experta en 
crear sistemas prácticos para 
aproveitar o espazo e o tem-
po. Cando nos dispoñemos 
a realizar unha viaxe en fa-
milia, segundo un estudo de 
Europa Press, o 35 por cento 
dos entrevistados admite que 
neste momento xéranse discu-
sións. Ademais, o 47 por cento 

acabamos levando vultos nos 
asentos do coche porque xa 
non caben no maleteiro. Algo 
que é perigoso. No caso dunha 
colisión convértense en autén-
ticos proxectís.

A experta en organización 
compartiu algúns consellos 
prácticos para aumentar a 
seguridade dos ocupantes. 
"É importante non levar cou-
sas que poidan saír despedi-
das. Debemos 
cargar equili-
bradamente 
o maleteiro, 
c o l o c a n d o 
os obxectos 
máis pesa-
dos abaixo e 
no centro, 
e se as pra-
zas traseiras 
van baleiras 
deberemos 

abrochar os cintos de seguri-
dade para que o contido do 
maleteiro non derrube os res-
paldos". Ademais, "deixa para 
o final aqueles obxectos que 
vaias utilizar nas paradas da 
viaxe e coidado con meter a 
presión e en exceso, porque 
nos caerá encima ao abrilo". 
María asegurou que "ter orde 
na vida é fundamental para 
nosa saúde e paz interior. É im-
portante elixir ben o que vas 
levar, elixir ben como xestionas 
o teu tempo e vivir o momen-
to. As cousas teñen que traba-
llar para nós, non nós para as 
cousas; existe unha vida máis 
simple e temos que elixir como 
facelo".

Como conclusión dixo que 
“para levar unha vida menos 
atarefada, a organización re-
sulta fundamental e ademais 
permíteche destinar máis tem-
po ao que realmente importa”.

■ REDACCIÓN | TexTo

Tesla instálase en Barcelona
A cidade de Barcelona acollerá a sede social de Tesla no 
noso país. A firma americana, que abrirá tendas en Madrid 
e Barcelona, decantouse pola cidade condal para crear 
e instalar Tesla Spain, que se encargará “da importación, 

distribución e venda, e servizos de vehículos eléctricos Tesla e siste-
mas de almacenamento de enerxía e equipos estacionarios, ade-
mais de produtos, pezas, accesorios e mercadoría relacionados cos 
mesmos" en España e Portugal, segundo recolle o Boletín Oficial 
do Rexistro Mercantil.
Así e todo, a firma que dirixe Elon Musk aínda non fixo oficial a data de 
apertura da primeira tenda no noso país, nin o lugar, nin si chegarán 
todos os modelos que a empresa planea fabricar de aquí ata 2020. 
Por outra banda, tampouco aclararon cando estenderán a súa rede 
de supercargadores en España nin cara a onde. Actualmente conta 
con seis puntos de recarga repartidos por Cataluña (4), Valencia (1) 
e Murcia (1) dos 15 que a firma prometeu para 2015 cando insta-
lou o seu primeiro supercargador, en Girona. Estes son básicos para 
acelerar a súa extensión na península posto que permiten cargar o 

80% da batería en apenas media hora, mentres que os cargadores 
'convencionais' poden tardar ata 30 horas en completar unha carga.

 Hai que 
preparar a maleta 
co imprescindible, 
esquecendo os 
obxectos que 
corresponden ao 
grupo "por se 
acaso"
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Os condutores invisten máis do que reciben en infraestruturas

A Comisión Europea está 
considerando autorizar un 
cobro adicional para financiar 
as infraestruturas e xestionar 
o uso das estradas. Polo tan-
to, a FIA Region I, e os clubs 
membros como o RACE, qui-
xeron examinar exactamente 
canto custan as redes viarias 
aos gobernos dos estados 
membros da UE en com-
paración cos ingresos que 
obteñen dos usuarios das 
estradas. Entre as súas con-
clusións, os automobilistas 
pagan moito máis do que re-
ciben, sobre todo na mellora 
das infraestruturas.

Os automobilistas euro-
peos fan unha contribución 
significativa aos orzamentos 
públicos, moi superior aos in-
gresos necesarios para cubrir 
os custos de operación, man-
temento, renovación e me-
llora das infraestruturas das 
estradas de Europa.

Que pagan os condutores 
a cada Estado en Europa?

Trala compra do vehículo, a 
maioría dos propietarios euro-
peos paga un imposto de ma-
triculación cando o seu vehículo 
entra no seu país por primeira 
vez. Os propietarios de coches 
de vinte estados membros teñen 
que pagar este imposto que, en 
2013, ascendeu a 8.900 millóns 
de euros máis 2.000 millóns de 
IVE. Unha vez que os vehículos 
están na estrada, pagan un im-
posto de propiedade 1 anual. 
Este imposto é aplicado por to-
dos os países da UE; os ingresos 
anuais por impostos de propie-
dade eleváronse a 31.400 millóns 
de euros en 2013. Para utilizar as 
estradas, os propietarios dos ve-
hículos tamén pagan custos de 
infraestrutura que poden basear-
se no tempo ou na distancia. Os 
ingresos por peaxes e viñetas 
ascenderon a 13.500 millóns de 
euros en 2013. Todos os esta-
dos aplican impostos especiais 
ao combustible. O nivel mínimo 

de imposición establécese nun-
ha directiva específica para cada 
tipo de combustible . Os ingresos 
van integramente aos estados 

membros: en 2013 ascenderon 
a 124.700 millóns de euros, aos 
que se sumaron 25.300 millóns 
de IVE.

En lugar de crear novos co-
bros ou incrementar os existen-
tes aos usuarios, os gobernos 
deberían tomar en conta os in-
gresos cos que xa contan para fi-
nanciar a rede de estradas. Á luz 
da xa pesada carga de impos-
tos e taxas sobre os condutores, 

os gobernos deben absterse de 
propoñer impostos e taxas de cir-
culación adicionais e facer un me-
llor uso dos ingresos que se xeran 
actualmente.

No noso país, os condutores 
tamén pagan máis do que reci-
ben. Durante os últimos 20 anos 
España experimentou un auxe da 
construción de estradas; dende 
1991, os niveis de investimento 
foron maiores que antes, tradu-
cíndose nun crecemento da rede 
de autoestradas de case o 250%. 
A tendencia ao crecemento gra-
dual no investimento en estra-
das detívose en 2009. Debido á 
crise económica, os orzamentos 
de investimento nacional redu-
círonse de forma significativa (en 
2012 era un 98% menor que en 
2008). Ademais, se vemos os da-
tos en España de ingresos/rein-
vestimentos, os turismos cubren 
con fartura os seus custos de mo-
bilidade, por encima do 150%, e 
no caso das motocicletas, pagan 
tres veces respecto do que reci-
ben en concepto de investimen-
to en infraestruturas.

■ REDACCIÓN | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | inFograFía
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Espazoso, moderno e confortable

Novo Fiat Tipo SW

O novo Fiat Tipo SW, séguenos gus-
tando especialmente porque é un coche 
que, como os seus irmáns de 4 e 5 portas, 
ten un habitáculo bastante espazoso e 
cómodo, e un maleteiro impresionante 
capaz de gardar toda a equipaxe necesa-
ria en longos desprazamentos. Os enxe-
ñeiros italianos desta volta esmeráronse 
para presentar un vehículo low-cost cun-
has prestacións e acabados dignos de co-
ches de segmentos superiores. Ata agora 
low-cost era sinónimo de coche barato, 
con equipamento básico e con interio-
res de baixa calidade. Pero Fiat implicou-
se en fabricar un coche global, cun prezo 
moi baixo, equipamento alto e cunha ca-
lidades correctas en plásticos e tapizados. 
Logrouno cunha nota alta.

As súas mellores bazas son un com-
pleto equipamento de serie, un aspecto 
exterior que fai que se pasee á beira dos 
grandes sen ningún tipo de complexo e 
un prezo imbatible que pon a este coida-
do familiar ao alcance de todos os petos. 
Grazas á completa familia Tipo, a marca 
aumentou vertixinosamente as súas ven-
das no noso país. E en Galicia, non pode-
ría ser menos!

Esta vez desprazámonos cara á 
Costa da Morte e alí, moi preto de 
Muxía, concretamente na praia 
de Merexo puidemos captar coa 
nosa cámara a elegante liña do 
italiano.

Foi deseñado e desenvolvido 
nos centros da marca de Italia e 
Turquía. Precisamente na cida-
de turca de Bursa é fabricado 
en exclusiva para toda Europa. 
Partindo de cero, os enxeñeiros 
da firma italiana traballaron in-
tensamente durante varios me-
ses ata crear a plataforma que 
serve de base a este Station 
Wagon e tamén aos outros dous 
coches de catro e cinco portas.

Véndoo dende fóra atopámo-
nos cun coche de deseño moi agra-
dable cunha liña bastante actual, que se 
quere achegar aos vehículos de gama su-
perior, como os familiares de VW, Opel 
ou Ford. Tanto a parte dianteira como a 
traseira é igual que a do Tipo 5 portas. O 
que o diferencia do seu irmán menor é 

que creceu en pouco máis de 20 centí-
metros para que poida entrar na catego-
ría de familiar. O resto é igual, os mesmos 
acabados, os mesmos archicoñecidos e 
eficaces motores e a mesma calidade 
interior.

Mide 4.571 mm de longo, 1.792 mm 
de ancho, 1.514 mm de alto e ten unha 
capacidade de carga no maleteiro de 550 
litros, espazo que pode medrar conside-
rablemente ao abater os asentos trasei-
ros. Estes abátense facilmente grazas ao 
sistema Flip&Fold gañado unha inmen-
sa superficie plana de case dous metros 
de profundidade. Nesta dura batalla para 
ocupar un lugar destacado no segmen-
to C de vehículos low-cost, o novo Tipo 
gaña á competencia por equipamento, 
por prezo e por capacidade.

Deseño e habitáculo

Cunhas liñas fluídas, no 
frontal destaca a vis-
tosa calandra co 
logotipo da 
m a r c a 
e un 

■ LUÍS RIVERO DE AGUILAR | TexTo

■ MARÍA FDEZ. ZANCA | FoTos
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paragolpes envolvente na cor 
da carrozaría, cuns faros inte-
grados na grella horizontal 
que parecen ollos rasgados, 
o que lle confire un aspecto 
elegante e moderno á vez. 
Na parte central inferior está 
a entrada de aire horizontal. 
O capó ten unha parte máis 
alta no centro para dárlle un 
toque deportivo. A vista late-
ral suxírenos modernidade e 
lixeireza.

A carrozaría, cun coeficien-
te aerodinámico de 0,29 Cx, 
se nos antolla moi ao estilo 
de hoxe, dentro dos pará-
metros estéticos dos novos 
familiares que circulan polas 
nosas estradas. A parte trasei-
ra está ben resolta, idéntica 
á do seu irmán de 5 portas, 
con pilotos vistosos e orixi-
nais e cun portón traseiro de 
apertura doada que nos faci-
lita o acceso ao amplo male-
teiro. Aí é onde se loce como 
ningún, xa que o espazo de 
carga é amplo e está a unha 
altura razoable do chan, para 
que non teñamos que facer 
demasiados esforzos á hora 
de introducir a equipaxe. 
Ademais conta con dous bos 
ocos nos laterais de atrás e un 
arcón oculto onde debía es-
tar a roda de reposto.

No interior, a sensación de 
calidade é bastante boa. Os 
plásticos do salpicadeiro son 
de tacto brando e hai ocos 
por todas partes para gardar 
pequenos obxectos. O espa-
zo é suficiente para o condu-
tor e catro pasaxeiros máis. 
Tanto os que van diante, 

como os que van detrás te-
ñen o suficiente espazo para 
ir sen apretuxóns. Incluso os 
máis altos e os “pernas lon-
gas” non terán problema al-
gún á hora de acomodarse, 
xa que a cabeza non tocará 
o teito e as pernas gozarán 
de espazo suficiente. Isto lo-
grouse alongando a distan-
cia entre eixes, a costa de 
reducir ao mínimo o voladi-
zo traseiro.

Diante, a postura de con-
dución é cómoda, con asen-
tos envolventes que recollen 
ben o corpo. O volante multi-
función está forrado en coiro 
e ten tantos botóns que sen 
apartar as mans do volante 
un pode controlar a radio, 
o teléfono, o ordenador de 
viaxe e o control de velocida-
de. É un coche con moi boa 
visibilidade. Dende o posto 
do piloto hai a sensación de 
ter todo baixo control. Todos 
os instrumentos, mandos do 
salpicadeiro e botóns, están 
ao alcance da man sen gran-
des esforzos. Como xa dixe-
mos anteriormente está cheo 
de ocos para poder gardar 
pequenos obxectos, cámaras 
fotográficas, documentos ou 
o móbil. Di o fabricante que 
estes pequenos ocos aco-
llen ata 12 litros de diversos 
vultos.

Na consola, xusto enriba 
da panca de cambios, atopá-
monos cunha pantalla táctil 
de 5” de tamaño no acabado 
easy e de 7” no acabado loun-
ge que nos mantén informa-
dos de todo o que incumbe 

á condución, moi útil se leva 
incorporado o sistema de na-
vegación. Pagando un diñei-
ro extra pódese equipar co 
sistema UConnectTM Radio 
que permite que se manexe 
toda a información coma se 
fose unha tableta.

A condución, como xa co-
mentamos anteriormente, é 
doada e agradable. O motor 
probado neste caso, un diesel 
Multijet de 120 cabalos, mos-
trouse eficaz en toda a pro-
ba. Alegre, suave, silencioso 
e con poucas vibracións, fa-
cilitou enormemente a con-
dución e a caixa de cambios 
de 6 velocidades sorprendeu 
cun tacto suave e preciso. 
Está ben insonorizado e cir-
culando en marchas longas 
o ruído que pode chegar de 
fóra ou do motor é mínimo. 
O amortecemento (outra das 
súas virtudes) é independen-
te de tipo McPherson no eixe 

dianteiro e con barra de tor-
sión no traseiro, o que facilita 
unha agradable comodidade 
de marcha, con poucos ba-
lanceos. En condución rápi-
da o agarre é bo. A dirección 
eléctrica é comodísima para 
a condución, cun botón que 
podemos pulsar cando quei-
ramos manexarnos con sol-
tura na cidade.

Seguridade

No capítulo da segurida-
de, toda a gama inclúe como 
equipamento de serie air-
bags frontais, laterais e de 
cortina, ABS con distribu-
ción electrónica de freada, 
control de estabilidade ESC, 
control de tracción TCT, siste-
ma electrónico antienvorco e 
sistema de control da presión 
dos pneumáticos.

O novo Tipo SW móstra-
se áxil na estrada, consome 
máis ben pouco e ten un pre-
zo arrebatador. Cunha exce-
lente relación calidade/prezo!

Motorizacións

Nesta ocasión Fiat, en ga-
solina, ofrécenos un único 
motor 1.4 de 95 cabalos e en 
diésel podemos elixir entre 
dous motores de 95 e 120cv.

Son motores moi experi-
mentados que non nos da-
rán problemas. O motor de 
gasolina FIRE ten unha ci-
lindrada de 1.368cc e des-
envolve unha potencia de 
95 cabalos, cunha caixa de 
cambios de 6 marchas. Con 

O maleteiro podemos dicir que é inmenso
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este motor pódese alcanzar 
unha velocidade máxima de 
185 km/h e ponse de 0 a 100 
km/h en 12,1 segundos. En ci-
clo mixto, urbano e extraur-
bano, consome unha media 
de 5,7 litros por cada 100 km.

Os dous diésel MultiJet 
desenvolven 95 e 120. O de 
95cv, cunha caixa de cam-
bios manual de 5 marchas, 
ten un consumo medio de 
3,7 litros por cada 100 km 
e alcanza unha velocidade 
máxima de 180 km/h. O ou-
tro, máis potente con 120cv 
e cunha caixa de cambios de 

6 marchas, chega ata os 200 
km/h e ponse de 0 a 100 en 
9,8”. O consumo combinado 
entre cidade e estrada chega 
aos 3,7 litros por cada 100 km 
(segundo datos do fabrican-
te). Xa se pode pedir, co diésel 
de 120cv, o cambio automá-
tico de 6 velocidades con do-
bre embrague DCT.

Acabados

Este familiar preséntase 
en dous acabados: Easy e 
Lounge. No acabado bási-
co Easy dispón, entre outras 

cousas, de parachoques na 
cor da carrozaría, lamias de 
aliaxe de 16”, espellos retro-
visores calefactados na cor 
da carrozaría, aire acondi-
cionado, elevavidros eléc-
tricos dianteiros e traseiros, 
ordenador, volante regula-
ble en altura, mando a dis-
tancia de apertura de portas, 
faros follow me home, asen-
to do condutor regulable en 
altura, volante en pel, panta-
lla do cadro de instrumentos 
TFT, asentos traseiros prega-
bles 40/60, ABS, corrector 
electrónico de freada EBD, 
dirección asistida eléctrica, 
control de estabilidade ESC, 
control de tracción TCT, siste-
ma electrónico antienvorco, 
sistema de control da pre-
sión dos pneumáticos, siste-
ma de asistencia ao arrinque 

en pendente, airbags de 
condutor e pasaxeiro, late-
rais e de cortina, luces diur-
nas de tipo LED, barras de 
teito, sistema de audio con 
pantalla táctil de 5”, conecti-
vidade bluetooth, tomas USB 
e AUX-IN e 6 altofalantes.

No acabado Lounge engá-
dese detalles cromados no 
maleteiro e manillas late-
rais, lamias de aliaxe de 17” 
diamantadas en negro bri-
llante, contorna da calandra 
dianteira cromada, climati-
zador automático, repousa-
brazos dianteiros, control de 
velocidade, radio Uconnect 
tableta de 7” touchscreen, 
sensor crepuscular, sensor 
de chuvia, espello retrovisor 
electrónico e faros antiné-
boa dianteiros con función 
cornering.

Todos os instrumentos están ao alcance da man sen grandes esforzos

Prezos
O novo Tipo SW, atópase á venda 

nos concesionarios Fiat de Galicia. 
Hai que estar moi atentos porque 

cada certo tempo sorpréndennos con descontos especiais que nos aforrarán moi-
tos euros na nosa compra.

Gasolina
1.4 95cv Euro 6 EASY 16.190 €
1.4 95cv Euro 6 LOUNGE 17.190 €
1.4 T-Bifuel 120cv GLP 19.090 €

Diésel
1,3 MultiJet 95cv Euro 6 EASY 18.290 €
1,3 MultiJet 95cv Euro 6 LOUNGE 19.290 €
1,4 T-Bifuel 120cv GLP LOUNGE 20.090 €
1,6 MultiJet 120cv Euro 6 EASY 20.090 €
1,6 MultiJet 120cv Automático TCT EASY 21.590 €
1,6 MultiJet 120cv Euro 6 LOUNGE 21.090 €
1,6 MultiJet 120cv Automático TCT LOUNGE 22.590 €

Cos descontos de promoción, co plan de financiamento e entregando o coche 
vello, ata o 30 deste mes de novembro pódese conseguir un Tipo SW Lounge 1.4 
16v 95cv a partir de 12.600 €

O modelo cedido por BREACAR, concesionario oficial Fiat na avenida do Cruceiro 
da Coruña 99, en Santiago de Compostela, foi o Tipo 1.6 Multijet diésel 120cv 
Lounge.
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■ XURXO SOBRINO | TexTo e FoTos

Aproveitando a concen-
tración de coches clásicos de 
Compostela Monumental ce-
lebrada na praza do Obradoiro, 
tivemos a oportunidade de pro-
bar un Fiat 1100d, cedido por 
Talleres Pontevea. Claramente 
puidemos comprobar grazas a 
este simpático vehículo que o 
mundo do automóbil avanzou 
unha barbaridade.

Este modelo fabricouse en-
tre os anos 1962 e 1969. O “d” 
asociado ao nome correspón-
dese con “Delight” (delicia ou 
deleite). Para nós foi unha au-
téntica delicia pasearmos con 
este Fiat. Iso si, primeiro tivemos 
que acostumarnos a unha con-
dución totalmente manual cun 
cambio de catro marchas, hoxe 
xa non se ven, na columna de 
dirección. Tamén a nosa adap-
tación tivo que ser á dirección, 
totalmente rústica, e un vo-
lante fino de plástico duro. Os 
elevavidros, evidentemente, 
manuais nas catro portas.

Unha vez colocados no 
asento do piloto, constatamos 
que a regulación é moi sinxela; 
a única posibilidade que ofre-
ce é de máis ou menos preto 
do volante. Así e todo, colle-
mos a medida rapidamente. 
Os repousacabezas, por aque-
la época, aínda non se pensa-
ba neles. Colocamos o cinto 
de seguridade, xentileza dun-
ha instalación posterior feita 
por Roberto, propietario des-
te clásico, e arrincamos xiran-
do a chave de contacto. Ah! 

co aire previamente tirado. O 
1100d enseguida comezou a 
coller brío. O motor soa redon-
do; outra cousa é o cambio, que 
xa acusa o paso dos anos, pero 
respondendo adecuadamente. 
A primeira marcha fíxonos lem-
brar as motos de trial; practica-
mente, só iniciar a marcha, xa 
hai que meter a segunda, e an-
tes de darnos conta xa teremos 
as catro velocidades engrena-
das. Coa cuarta podemos ir a 
calquera sitio, iso si, “paseando”.

O seu motor de 1.089 cc 
(dianteiro lonxitudinal de 4 
tempos e 4 cilindros) rende, ou 
rendía, unha potencia de fábri-
ca de 49cv. Un carburador Solex 
C32 encárgase de alimenta-
lo grazas ao aprovisionamen-
to dun depósito de 38 litros de 
gasolina.

O amortecemento cumpre 
sen máis; hai que esquecerse 
de tomar curvas enlazadas co 
pé dereito a fondo. Nin a direc-
ción nin o motor nin os freos (de 
tambor) nin o amortecemento 
son os máis adecuados para 
estas “filigranas”. Simplemente, 
que nos leve a bo ritmo onde 
queiramos, mellor por estra-
das tranquilas e rúas; as autoes-
tradas e autovías prodúcenlle 
alerxia. A velocidade máxima 
dada polo fabricante era de 
123 km/h, e a aceleración de 0 
a 100 de 22”.

Un bonito coche para gozar 
con el descubrindo que se pode 
conducir e circular tranquila-
mente sen grandes deseños 
nin tecnoloxías. Nós fixémolo.

Fiat 1100d
Unha bonita nostalxia

O cadro é simple, pero ten unha boa visibilidade

A carrozaría esta ben construída, incluso na actualidade carece de ruídos

O maleteiro equivale ao dun utilitario actual. Na súa época foi amplo

O Fiat 1100d incorpora un motor de 1.089 cc
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¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich

Hamburguesas
y Pollos Asados

Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538

¿Necesita un coche?
Llámenos, somos especialistas.

Cualquier marca, cualquier modelo.
981 148 291 / 629 714 535

Avenida de San Marcos, nº 70, 1B - 15820 - Santiago de Compostela
www.eg4motor.es

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela

✆ 981 593 636
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Dende que recollimos a nosa 
unidade de probas no conce-
sionario oficial Galcar, no polí-
gono do Tambre en Santiago, o 
Forester xa nos incitaba a mete-
lo no monte, aínda que na cida-
de deféndese moi ben, grazas 
sobre todo ao seu cambio 

automático. De todos os xeitos, 
gústanlle moito as pistas, como 
a todo bo “gardabosques”.

Habitáculo

No interior hai espazo para 
todos e bos acabados, a cali-
dade da marca é boa. A nivel 
equipamento, separadamente 

do climatizador e da pantalla 
de navegación de xeneroso ta-
maño, atopamos un sistema 
de pantalla con multitude de 
posibilidades de visualización, 
destacando unha que nos dá 
o radio de xiro das rodas, algo 
que axuda nalgúns momentos 
complicados rodando por pis-
tas de terra.

En canto á habitabilidade, trá-
tase dun coche xeneroso, como 
non podía ser doutra maneira 
nun vehículo de 4,6 metros de 
longo. As prazas dianteiras ase-
guran un bo espazo en canto á 
anchura e a distancia lonxitudinal 
permite que persoas máis ben al-
tas se encontren a gusto. Detrás 
atoparemos unha banqueta 

■ XURXO SOBRINO | TexTo

■ UXÍA QUEIRUGA | FoTos

Gústanlle os camiños

Subaru Forester 2.0D Lineartronic
Esta tempada conducir un Subaru xa é para nós como un há-

bito. Unha marca que, así e todo, para moitos condutores aínda 
é unha gran descoñecida. A súa tecnoloxía e a súa calidade me-
recen que se lle preste atención ante unha futura compra. Polo 
menos coñecer o produto. Estamos convencidos de que máis 
dun usuario levará unha grata sorpresa con este SUV xaponés.
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ancha e relativamente ampla, ata 
o punto de poder acomodar tres 
adultos ou dúas cadeiras infantís. 
O respaldo é reclinable. A praza 
central é un pouco máis incómo-
da. Tamén, ten unha boa altura ao 
teito e espazo para os xeonllos.

Con 505 litros de volume, o 
maleteiro ofrece un oco diáfano 
e doadamente ampliable. Tamén 
ten unha serie de ganchos nos la-
terais para pendurar bolsas, para 
evitar que vaian rodando polo 
maleteiro cando circulamos. 
Ademais, para abater os asentos 
traseiros (60/40), dispón duns bo-
tóns eléctricos no mesmo male-
teiro que facilitan a manobra de 
pregado dos seus respaldos. Con 
esta operación conséguese am-
pliar ata os 1.570 litros o volume 
teórico nunha superficie practica-
mente plana de case 1,70 metros 
de profundidade.

A nosa unidade de probas tiña 
o portón traseiro eléctrico, un ele-
mento que resulta moi útil can-
do vas cargado con vultos, case 
imprescindible.

Cambio automático e sistema 
Xmode

A última xeración do cam-
bio automático Lineartronic que 
equipa o Forester é máis suave e 
máis silenciosa ca a súa anteceso-
ra. Tamén a entrega de potencia 
é máis lineal nun maior rango de 
revolucións. Ademais do modo 
totalmente automático, a nova 
transmisión pódese manexar de 
forma manual, coas levas no vo-
lante, con sete relacións.

A marca tamén engade o sis-
tema Xmode no Forester, un sis-
tema de axuda á condución en 
situacións de baixa adherencia 
que por primeira vez se combina 
co motor diésel con transmisión 
automática. O Xmode mantén a 
función de control de descensos 
que xa gozaba o Forester nas súas 
versións de gasolina con cambio 
CVT. O Xmode complementa a 

tracción integral simétrica AWD: 
maior rapidez de resposta, ac-
túa sobre o cambio, o motor e os 
freos, asegura mellora a adheren-
cia e tracción ata nas peores con-
dicións e afronta descensos moi 
pronunciados con maior facilida-
de sen necesidade de pisar o pedal 
do freo. Istos dous factores axudan 
a afrontar terreos complicados.

Con estas novidades as capaci-
dades off-road deste todocamiño 
de tamaño medio (4.595 mm de 
longo, 1.795 mm de ancho e 1.735 
mm de alto) increméntanse. A súa 
altura libre ao chan é de 22 centí-
metros con 25º de ángulo de ata-
que, 23º ventral e 25º de saída.

Sobre o papel isto pode pare-
cer menos efectivo que o diferen-
cial mecánico pero na práctica, e 
grazas á electrónica, apenas no-
taremos diferenza, xa que, en 
xeral, a centraliña permite un re-
partimento de par máis rápido e 
ata anticiparse ás necesidades de 
motricidad off-road grazas a que 
se combina á perfección co siste-
ma X-Mode.

Este sistema X-Mode non é 
máis que unha evolución do con-
trol de tracción convencional, 
pero que mediante un botón fa-
cemos que sexa máis intrusivo. 
Así, ante calquera perda de motri-
cidad, a electrónica virá ao rescate 
da transmisión con microfreadas 
para asegurar o avance do coche 
aínda que unha roda perda adhe-
rencia totalmente. Todo isto ata 40 
km/h, cando o X-Mode se desco-
necta por seguridade. 

O corazón 

O motor diésel coa estrutura 
bóxer asegura unha excelente en-
trega a baixo e medio réxime en 
detrimento da eficacia na banda 
alta do contarrevolucións. De to-
dos os xeitos, este 2.0 é un propul-
sor que, aínda que non se estira en 
exceso, é bastante elástico e cun 
bo empurre dende pouco máis 
das 1.500 rpm (o seu par máximo 

de 350 Nm entrégao entre 1.600 e 
2.400 rpm) e ata alcanzar as 3.500 
rpm, que é onde entrega a súa 
potencia máxima de 148 cabalos. 
Os cambios introducidos recente-
mente melloraron a resposta en 
baixa que era o gran problema 
deste motor cando se lanzou en 
2008.

Outro aspecto mellorado des-
te propulsor é a insonorización 
e o illamento das vibracións. No 
Forester apreciamos suavidade de 
marcha e, sobre todo, un “corazón” 
agradable no seu funcionamento 
cando está quente, aínda que en 
frío segue sendo algo ruidoso.

Amortecemento

Dinamicamente a suspensión 
elevada e o tarado suave poden 
derivar en evidentes inclinacións 
da carrozaría. Aínda así, é un vehí-
culo cun alto grao de confort e efi-
cacia. En estrada gozaremos dun 
SUV cunha suspensión moi elás-
tica e de enorme capacidade de 
absorción das irregularidades do 
piso. De feito, poucos todocamiño 
actuais teñen este compromiso, 
pois apostan por unha suspen-
sión máis firme e seca en benefi-
cio dunha maior efectividade en 
asfalto. O Forester, en cambio, re-
nuncia a parte dese dinamismo en 
asfalto para asegurar unha maior 
polivalencia e confort de marcha. 
O seu centro de gravidade relativa-
mente baixo e un reparto de peso 
moi equilibrado fan del un vehí-
culo moi neutro de reaccións e só 
ante unha condución agresiva se 
evidencian as inclinacións da ca-
rrozaría e unha tendencia subvira-
dora que o control de estabilidade, 
non desconectable, se encargará 
de corrixir.

Consumos e conclusións

Durante a proba, os nosos con-
sumos estiveron sobre os 6,1 e 
6,6 litros nunha condución tran-
quila e por estrada, os poucos 
quilómetros rodados pola cidade 

subíronnos o consumo a pouco 
máis de 7 litros.

Subliñar que, segundo datos da 
marca, nunha condución suave, 
este cambio automático apenas 
aumenta o consumo en compara-
ción coas versións manuais.

Como xa apuntabamos antes, 
este Forester é un coche pensado 
para viaxar cómodo en calquera 
circunstancia. En pista, a elastici-
dade do amortecemento non só 
asegura unha maior comodidade 
de marcha para condutor e os pa-
saxeiros, senón que ofrece unha 
alta calidade para copiar o terreo 
e, chegado o caso, pode circular a 
ritmos de marcha moi superiores 
ao doutros SUV que son máis de 
asfalto. Se a iso unimos a eficacia 
da súa tracción, temos como re-
sultado un vehículo moi áxil e efi-
caz en pistas.

Se a nosa última decisión de 
compra entre manual ou auto-
mático se vai decidir polo consu-
mo, nós optamos claramente polo 
cambio CVT.

O prezo da nosa unidade de 
probas é de 31.900 euros (2.0D 
Lineartronic Sport Plus). Hai un 
Forester dende 25.850 euros (2.0i 
Lineartronic).

• Motor: Bóxer 2.0D
• Cilindrada: 1.998 cc
• Estrutura: 4 cilindros opostos (2 a 2) 
• Distribución: DOHC
• Potencia máxima: 148 cv
• Par motor en Nm CEE / 

rpm: 350 / 1.600-2.004
• Tracción: Total
• Caixa de velocidades: 

CVT Lineartronic
• Dirección: Asistida eléctrica
• Freos dianteiros / traseiros: Discos 

ventilados / discos ventilados
• Lonxitude total: 4.359 mm
• Número de plazas: 5
• Volume maleteiro (litros) : 505
• Combustible: Gasóleo



Seguramente moitos de vos-
tedes lembren o famoso slogan 
“o pracer de conducir” anuncian-
do unha marca de coches. O 
lema podería aplicarse no caso 
que imos coñecer pero consti-
tuiría soamente a base da his-
toria porque a estrada e a moto 
son o fío condutor orixinario 
dunha aventura que vai máis 
alá das dúas rodas. A experiencia 
serviulle aos seus protagonistas 
para aprender unha lección de 
vida, para axudar aos refuxiados 
sirios e para concienciar sobre 
outras vidas e outros mundos 
coetáneos ao noso pero afas-
tados da nosa realidade cotiá. 
Este é o desafío de dous mozos 
vigueses, Carlos Lameiro e Juan 
de la Cruz, amigos da infancia e 
amantes das motos que deci-
diron subir a elas para prestar 
apoio, na medida das súas po-
sibilidades, á ONG Proemaid no 
seu labor cos refuxiados sitios na 

illa grega de Lesbos. Era a idea 
inicial pero ao final remataron 
traballando nun campamento 
de Tesalónica con outra entida-
de: Ekoproject. Porque ás veces, 
as motos descóbrenche desti-
nos inesperados.

A moto como ferramenta de 
cooperación

Unha mañá do mes de mar-
zo deste ano, o vigués Carlos 
Lameiro vía a televisión dende 
a súa cama “chamándome a 
atención o que pasaba sen com-
prendelo” pero empatizando co 
drama que vivían (e viven) mi-
lleiros de familias que foxen da 
guerra, da morte, da pobreza en 
países como Siria. Esa noite non 
foi quen de durmir pensando en 
que podía facer para axudalas. 
Viu que tiña dúas posibilidades: 
doar diñeiro a través dalgunha 
entidade sen ánimo de lucro, 
que lle parecía pouca cousa ante 
a traxedia da que se trataba, ou 
ir en moto ata os campamentos 

de refuxiados, unha acción que 
ao seu entender chamaría máis 
a atención e contaría coa coope-
ración do colectivo moteiro, que 
“sempre está” para este tipo de 
causas. Esta foi a opción finalista.

Dous amigos moteiros

Carlos foi dando a coñecer a 
súa idea básica na contorna fa-
miliar e entre os seus amigos: 
recadar fondos para a ONG 
Proemaid, que traballa na illa 
grega de Lesbos e viaxar ata 
alí pasando algunhas semanas 
cooperando nun campamento 
de refuxiados. A súa intención 
inicial era atopar unha entidade 
máis pequena que as grandes 
ONG. O círculo máis próximo 
manifestou a súa vontade de 
colaborar e contaron tamén co 
apoio do Concello de Vigo. Así, 
sumouse ao obxectivo un dos 
seus amigos da infancia, Juan de 
la Cruz, vigués tamén, aínda que 
residente en Madrid, que era o 
único da cuadrilla de moteiros 

que podería cruzar Europa sobre 
dúas rodas canda el. Para dar re-
cadado fondos antes de partir a 
Grecia, organizaron actividades 
arredor do mundo da moto, en 
Vigo e noutras localidades espa-
ñolas que tamén se sumaron á 
iniciativa. A campaña solidaria 
comezou no mes de abril e re-
mataría en agosto, o momento 
de saír con destino a Grecia. Así 
naceu o movemento “En moto 
polo refuxiado”.

Compañeiras de viaxe

Carlos empregou a moto dun 
amigo, Sito Vázquez, o dono do 

 Percorreron 
case 8.000 
quilómetros para 
recadar fondos para 
os refuxiados nunha 
BMW e unha Honda

Viaxe solidaria de Vigo a Grecia
Dous vigueses “En moto polo refuxiado”

■ ROCÍO PEREIRA | TexTo

■ C. LAMEIRO E J. DE LA CRUZ | FoTos
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taller 5Special, que entre outras 
habilidades se dedica á customi-
zación de diferentes vehículos. 
Prestoulle unha BMW R-45 con 
motor bóxer que literalmente 
“me fixo tremer as pernas cando 
mo dixo” e que lle preparou “cun 
estilo moi chulo”. El tiña á venda 
as súas dúas motos para mercar 
unha mellor pero non fixo falta 
porque sumou unha colabora-
ción máis ao proxecto. Fran via-
xou nunha Honda CB de 250 
sabendo que as dúas responde-
rían na estrada malia non seren 
as “típicas motos de viaxe por-
que a mecánica é sinxela”. E non 
lles deron problemas, salvo a ro-
tura do rodamento dianteiro da 
BMW. As imprescindibles com-
pañeiras de viaxe chamaron a 
atención durante toda a ruta: “a 
xente achegábase a nós e as re-
accións eran moi positivas”.

Campaña de recollida

Carlos recoñece que as ac-
cións previas á viaxe foron unha 
auténtica tolemia e converte-
ron a súa vida nun “caos entre 
os meses de maio e xuño” con 
momentos nos que o atormen-
taba a idea de tratar de “solucio-
nar algo da vida desas persoas 
que sufrían”. Así, organizaron 
unha concentración moteira 

entre Vigo e Baiona e concertos 
en varias salas viguesas, amais 
dunha xornada de surf, impli-
cando tamén a este colectivo 
de deportistas. E fixeron cami-
setas co nome da campaña 
que venderon (e seguen ven-
dendo) para recadar cartos. 
Foron máis de 700 e poden se-
guir mercándose.

De Vigo a Grecia

A aventura resúmese en case 
8.000 quilómetros de rodaxe 
nos que “demos voltas” cruzan-
do España, Italia e Grecia ao 
longo dun mes e unha sema-
na. Porque non fixeron a viaxe 
de ida toda de corrido. Saíron 
de Vigo con destino a Asturias 
onde se celebraba un festival 
no que puxeron un posto para 
vender as camisetas. Seguiron 
camiño a Salamanca, onde se 
sumaron a un evento organi-
zado por un amigo bombeiro 
con moita asistencia de públi-
co e no que había concentra-
ción de motos e concertos. En 
Madrid participaron noutro 
evento promovido por amiza-
des e dende alí desprazáronse a 
Zaragoza, continuando despois 
ata Barcelona, onde colleron o 
ferry a Roma. De Roma viaxa-
ron a Grecia polo Pireo, preto 

de Atenas, onde quedaron con 
outro colaborador que se uniu a 
través do Facebook á súa aven-
tura solidaria: o compostelán 
Xavier Belho, o deseñador das 
camisetas, con quen pasaron 
uns días. Neses momentos de-
catáronse de que non podían 
ir a Lesbos, porque os mem-
bros de Proemaid regresaran a 
España para formarse na monta-
xe dunha base nunha embarca-
ción, aproveitando a baixada do 
fluxo de chegada de refuxiados. 
O cambio de destino levounos a 
Tesalónica.

Traballo nun campamento de 
refuxiados

Sobre a marcha, deron con 
Ekoproject, un colectivo inde-
pendente formado por mocida-
de catalá voluntaria, que crearon 
un espazo a carón do campo de 
refuxiados de Vasilika,Tesalónica, 
onde viven 1.200 persoas, no 
que dan clase aos nenos e ofré-
cenlles actividades lúdicas para 
“axudarlles a pasar o tempo”. Alí, 
en diferentes zonas atenden as 
súas necesidades: nenos, cociña, 
xogos, mulleres…e “nós colabo-
ramos no equipo de constru-
ción e carpintería” durante 15 
días. Para Carlos a experiencia 
foi impactante porque é “ver de 
primeira man o que che contan 
pola televisión e é un auténtico 
drama; é peor do que pensaba. 
Pero ás veces, xogando cos ne-
nos, consegues esquecelo”. E iso 
foi o mellor de todo “ver que con 
todo o que estaban sufrindo os 
nenos son capaces de divertirse, 
de rir, de xogar” pero a realida-
de era que a maioría dos refuxia-
dos, procedentes de Siria, levaba 
alí seis meses “sen esperanza, 
sen que ninguén lles diga que 
vai pasar, como van axudalos. 
Son persoas coma nós, moitos 

formados como enxeñeiros, quí-
micos ou médicos. É unha rea-
lidade difícil de dixerir porque 
non estamos tan lonxe e o con-
traste é brutal”.

Ekoproject e Proemaid

Cumprindo a promesa feita 
a todas as persoas e entidades 
que colaboraron coa campaña 
solidaria “En moto polo refuxia-
do”, Carlos e Fran destinarán os 
cartos recadados a Proemaid, 
a organización creada por pro-
fesionais españois das emer-
xencias que axudan a salvar as 
vidas no mar dos refuxiados en 
Lesbos. Para eles irán 7.000 eu-
ros, a meirande parte do con-
seguido; os 1.000 e pico euros 
restantes e todo o que sumen 
ata poñer o punto e final á cam-
paña será para o proxecto Eko. A 

venda de merchandising segue 
aberta a través do Facebook da 
iniciativa e coa posibilidade de 
envialo a todo o mundo. A ex-
periencia deixoulle a Carlos un 
sabor de boca agridoce e as ga-
nas de compartir a idea de que 
sempre se pode facer algo para 
axudar “a quen non ten nada, 
nin esperanza”. Está convenci-
do de seguir colaborando cos 
refuxiados e que esta situación 
que viven e a actitude da comu-
nidade internacional “vainos pa-
sar factura, se non o fixo xa”.

 Carlos 
Lameiro e Juan de 
la Cruz reuniron 
máis de 8.000 euros 
que destinarán ás 
entidades españolas 
Proemaid e 
Ekoproject

Os nenos refuxiados son un colectivo 
moi vulnerable



■ ROCÍO PEREIRA | TexTo      
■ SPRINT MOTOR | FoTos

É un dos modelos con esté-
tica máis rompedora de Volvo 
e fabricouse de maneira simul-
tánea o convertible e o sen ca-
pota, espertando as miradas de 
todo o mundo ao ser o primeiro 
modelo da casa sueca destas ca-
racterísticas. Había expectación 
no mercado por coñecer o seu 
aspecto e respondeu a elas coa 
súa combinación de liña elegan-
te e deportiva coa mestría dos 
xenes e riscos característicos 
dos coches da marca da época, 
empregando como base a do 
exitoso 850. O C70 comezou a fa-
bricarse a finais do ano 1996 ofre-
cendo catro prazas con motor 
dianteiro transversal e tracción 
dianteira e competindo desde 
o principio con outros grandes 
cabriolet como o BMW Serie 3, 
o Mercedes-Benz Clase CLK e o 
Saab 9-3.d. Recibimos no Retro-
Visor do mes de novembro a un 
modelo cualificado como sedu-
tor e que, para moitos, segue sen 
ter sucesor 20 anos despois do 
seu nacemento.

Implicación persoal no desen-
volvemento do modelo

O C70 supuxo para Volvo a 
entrada nun novo nicho de mer-
cado, no que decidiu entrar un 
pequeno e apaixonado equipo 

da casa sueca coa intención de 
crear un modelo diferente aos 
habituais. Foi a comezos dos 
anos noventa cando a marca 
decidiu ampliar a súa gama de 
utilitarios cun cupé e un cabrio. 
As dúas versións ían ser desen-
volvidas de xeito paralelo e se-
rían construídas sobre a base 
tecnolóxica do modelo 850. 
Para dar cumprido co obxecti-
vo, conformouse un pequeno 

grupo de proxecto que dirixiría 
Hakan Abrahamsson e que de-
bía enfrontarse á creación dun 
produto de natureza tan espe-
cializada sen experiencia previa 
e coa presión de ter unha cer-
ta présa. Por ese motivo decidi-
ron colaborar coa empresa de 
enxeñaría británica TWR, que xa 
estaba participando en compe-
ticións co equipo de carreiras de 
Volvo. Dispoñían dun par de me-
ses escasos, durante o ano 1994, 
para definir o proxecto e puxé-
ronse mans á obra case de inme-
diato cunha exhaustiva análise 

da competencia. Os membros 
do equipo tiveron que cancelar 
as súas vacacións e desprazarse 
ao sur de Francia para alugar e 
probar cupés e cabrios dos seus 
principais competidores. E, por 
incrible que pareza, levaron ás 
súas familias, ao estaren en pe-
ríodo vacacional, o que acabou 
repercutindo positivamen-
te porque recibiron comenta-
rios que non terían xurdido se 
os únicos en analizar os coches 
da competencia foran deseña-
dores. Foi unha vantaxe para o 
traballo de desenvolvemento 
do modelo. O equipo traballou 
nunha granxa preto de Oxford, 
en Inglaterra, no que o propie-
tario de TWR gardaba a súa co-
lección de automóbiles.

Cambio estético

O grupo de traballo tivo carta 
branca no relativo á morfoloxía 
do coche e o xefe de deseño 

quería cambiar a idea de que 
Volvo era angular e cadrado así 
que sorprendeu cando amosou 
os bosquexos dun cupé cunha 
liña de teito considerablemente 
arqueada e uns laterais esculpi-
dos, despois de varias propostas 
que se consideraran “demasiado 
Volvo”. O deseño seguiu adian-
te e permaneceu case inaltera-
do ata a fase de produción. O 
primeiro C70 tiña a mesma dis-
tancia entre eixes que o Volvo 
850 e era igual de longo pero 
daba a impresión dunha maior 

  O seu 
lanzamento 
xerou grandes 
expectativas ao ser 
o primeiro cupé da 
marca sueca desde 
1800

  A primeira 
xeración mantívose 
á venda nove 
anos e acadou as 
76.809 unidades 
vendidas

Os 20 anos do Volvo C70
Anunciou unha nova senda 
de deseño da marca
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elegancia. Segundo explicaron 
os seus responsables, o novo 
modelo desfacíase da caixa pero 
conservaba “o xoguete” que ha-
bía dentro. A parte dianteira pre-
sentaba unha clara vinculación 
á casa sueca, mentres o resto da 
carrozaría tiña unhas liñas consi-
derablemente máis curvas que 
calquera outro modelo lanzado 
antes por Volvo. Anunciou unha 
nova senda de deseño que ca-
racterizaría a moitos dos mode-
los seguintes.

Posibilidades de personaliza-
ción 

O modelo permitía varias 
opcións de adaptación ao gus-
to do comprador: 17 cores a 
elixir, coa posibilidade de mo-
verse dende os sólidos ata os 
metalizados e os perlados, con 
40 combinación interiores dis-
tintas, diferenciadas polas co-
res e materiais con alternativas 
case infinitas. Lanzouse exclusi-
vamente con motores turbo de 
cinco cilindros. O propulsor máis 
potente era o de 2,3 litros que 
ofrecía 180 e 225cv e que era 
idéntico ao Volvo 850R. Tamén 
se lanzou unha versións máis 
repousada de 2,5 litros e 193cv 
e había versións de 2 litros que 
ofrecían 182 e 225cv, respecti-
vamente, para os mercados nos 
que a cilindrada determina os 
niveis impositivos.

Presentado en París en 1996

O C70 era un coche emo-
cional no que o deseño rexía 
a función, ofrecía espazo sufi-
ciente para catro persoas e a 
súa equipaxe e contaba cos 
niveis de seguridade elevados 

que distinguían á marca e in-
cluía un sistema de protec-
ción contra impactos laterais, 
de protección contra lategazos 
cervicais, tensores dos cintos 
de seguridade e airbags late-
rais. Presentouse por primei-
ra vez no Salón do Automóbil 
de París, o 30 de setembro 
de 1996, cunha carrozaría es-
tilizada que non era o único 
elemento novo. Era o primei-
ro cupé auténtico desde o 
modelo 1800 e supuxo a pri-
meira colaboración de Volvo 
coa empresa de enxeñería 
TWR. Ademais, na súa fabri-
cación ían empregarse, por 
primeira vez, métodos novos 
nunha factoría acabada de in-
augurar la localidade sueca de 
Uddevalla. Os nove anos de 
vida da primeira xeración fun-

cionaron tan ben que superou 
o paso do tempo sen cambios 
significativos. Fabricouse ata o 
ano 2002 mentres o cabrio so-
breviviu tres anos máis ata abril 
de 2005. Entón puxéranse no 
mercado 76.809 C70 (27.014 
cupés e 49.795 cabrios). A se-
gunda xeración do converti-
ble presentouse no Salón do 
Automóbil de París en setem-
bro do ano 2005 equipado cun 
teito ríxido retráctil de tres pe-
zas construído por Pininfarina.

  O 
descapotable máis 
carismático de 
Volvo chegou ao 
mercado o ano 
1996
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Algunhas curiosidades sobre o modelo
• Tiña un dos mellores equipos de son do mundo por aquel entón. 

Altofalantes da prestixiosa marca danesa Dynaudio, tecnoloxía Dolby Surround 
e un amplificador de ata 4x100 vatios.

• Ofrecía 17 cores diferentes para o exterior que se desenvolvían 
baixo a supervisión do deseñador José Díaz de la Vega, que tamén dirixiu os 
labores de deseño do interior. Anders Gunnarsson cumpriu este mesmo co-
metido en relación co exterior. 

• En Suecia hai un club específico formado por propietarios de C70 
que estña organizando un desfile desde a fábrica de Uddevalla ao Museo Volvo 
de Gotemburgo con motivo do 120 aniversario. 

• A presentación de París tamén puido seguirse por Internet e esta 
era a primeira vez que se daba este caso en Europa. 

• En 1998, o C70 acadou a cualificación de mellor vehículo Volvo na 
enquisa de satisfacción do cliente realizada por J.D. Power e quedou quinto 
na clasificación xeral. 

• A empresa finesa Valmet presentou unha proposta para desenvol-
ver un C70 Cabrio con teito de hoxalata que, finalmente, non chegou a mate-
rializarse malia que o sucesor do C70 se equipou cun teito deste tipo no ano 
2005.

• Tom Walkinshaw, o home que estaba detrás do equipo de com-
petición TWR, era un piloto de carreiras experimentado que gañou tres cam-
pionatos mundiais de turismos e dúas carreiras nas edición das 24 horas de 
Le Mans e Daytona.

• En 1999, Volvo adquiriu TWR de Autonova e continuou a produ-
ción de forma interna. Máis adiante, Volvo formou unha empresa coa italiana 
Pininfarina. 

• Na película “El Santo” do ano 1996, Simon Templar, interpretado 
por Val Kilmer, conducía un Volvo C70 de cor granate. A película rodouse antes 
da presentación do coche, o que implicou que se lle esixira ao equipo un alto 
grao de compromiso co segredo.

• O folleto primeiro do C70 era parco en explicacións, con imaxes 
elegantes uns poucos datos técnicos xunto cunha cita de tres liñas de Peter 
Horbury: “Intentei facer un vehículo que a xente queira ter, non un vehículo 
que a xente precise”.
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Seat e Aqualia únen-
se para desenvolver 
o innovador proxec-

to SMART Green Gas, que 
ten como obxectivo obter 
biocombustible renovable e 
de orixe 100% español, pro-
cedente de augas residuais, 
para poder utilizalo en ve-
hículos de gas natural com-
primido (GNC). Como inicio 
desta colaboración, de cin-
co anos de duración, ambas 
compañías iniciaron en outu-
bro as probas piloto na planta 
depuradora de augas resi-
duais de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). Para iso Seat entre-
gou dous vehículos León TGI 

a Aqualia, cos que se poderán 
realizar as probas necesarias 
co biometano obtido de au-
gas residuais para confirmar 
e verificar toda a cadea de 
produción ata a obtención e 
uso do combustible.
Este proxecto conxunto im-
plica un paso adiante no 
desenvolvemento dunha 
economía circular e na cons-
trución de cidades resilien-
tes. Ademais, supón un forte 
impulso á investigación e 
creación de combustibles al-
ternativos no sector do auto-
móbil no noso país, a través 
da produción de gas renova-
ble e 100% autóctono, cunha 

vantaxe sobre os combusti-
bles fósiles e é que o uso 
100% dun vehículo de bio-
metano permite unha 

redución do 80% nas emi-
sións de CO2 “Well to Wheel” 
en comparación cun de 
gasolina.

O Skoda Kodiaq supón a entrada da marca no seg-
mento dos SUV de 7 prazas. Os primeiros pedidos do 
modelo poderanse realizar a partir de novembro deste 

ano. As versións de maior volume terán un pre-
zo con campañas de 26.500 euros para o 
1.4 TSI de 150cv Ambition DSG ou 
manual 4x4 e de 28.500 
euros para o 2.0 TDI 
150cv Ambition DSG o 
manual 4x4.

Combustible alternativo procedente de augas residuais

Prezos Skoda Kodiaq

DATA PROBA ESPECIALIDADE LUGAR PROVINCIA PAÍS

3-4 de decembro XVIII Slalom Touro Slalom Touro A Coruña España

3-4 de decembro Cto. España Rali TT - 12 horas TT Seron Rali TT Serón - Almería Almería España

3-4 de decembro Autocrós resistencia off-road - Lleida Autocrós Lleida Lleida España

3-4 de decembro Cto. Andalucía Trial - 2 días Posadas Trial Posadas Córdoba España

4 de decembro XII Slalom Arganda del Rey Slalom Arganda del Rey Madrid España

4 de decembro Motocrós MX Casares -Málaga Motocrós Casares Málaga España

4 de decembro Slalom Feria de Valencia Slalom Valencia Valencia España

9-10 de decembro XXVIII Rali Cangas de Narcea Rali Cangas de Narcea Asturias España

10-11 de decembro XII Slalom Fene Slalom Fene A Coruña España

10-11 de decembro XXIII Rali Terra Tárrega - Lleida Rali LLeida Lleida España

17 de decembro Copa España Freestyle - Villena Freestyle Villena Alacante España

17-18 de decembro XXI Rali A Coruña Rali A Coruña A Coruña España

18 de decembro Slalom Nadal Suesa - Cantabria Slalom Suesa Cantabria España

18 de decembro Autocrós Ibiza 2016 Autocrós Ibiza Ibiza España

26 de decembro Freestyle Xixón Freestyle Xixón Asturias España

Gasolina Cambio Tracción Active Ambition Style
1.4 TSI 125cv Manual Dianteira 25.140
1.4 TSI 150cv Manual 4x4 31.240 34.940
1.4 TSI 150cv DSG Dianteira 31.240
1.4 TSI 150cv DSG 4x4 36.940
2.0 TSI 180cv DSG 4x4 38.640

Gasóleo Cambio Tracción Active Ambition Style
2.0 TDI 150cv Manual 4x4 30.740 33.390 37.090
2.0 TDI 150cv DSG Dianteira 33.390 37.090
2.0 TDI 150cv DSG 4x4 35.390 39.090
2.0 TDI 190cv DSG 4x4 40.540

Lista oficial de prezos recomendados Skoda Kodiaq
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Cousas que se aclaran
38º Rali San Froilán – 5º Rali Ribeira Sacra

■ MIGUEL CUMBRAOS | TexTo   
■ TOMÁS CUMBRAOS / MATEO CUMBRAOS E M.C. | FoTos

Etapa outonal para o ga-
lego de ralis, que consu-
miu dúas citas habituais 
desta parte do ano, Lugo 
e Ribeira Sacra. Saldadas 
con vitorias parciais para 
Sergio Vallejo e Alberto 
Meira, respectivamente; 
as diversas clasificacións 
van quedando cada vez 
máis definidas. Dúas pro-
bas nas que o tempo di-
gamos que acompañou 
a unha afección cada 
día máis envorcada no 
mundo da competición 
automobilística.
 As citas da Ulloa e da 
Coruña dictarán a sen-
tencia final do certame 
autonómico do curso 
actual en todas as súas 
categorías.

Sumando e seguindo. Poderiamos dicir desta segunda parte da tempada de Alberto Meira. En Lugo non tomou riscos, obtendo os valiosos puntos do segundo lugar nunha proba de alto coeficiente. E na 
Ribeira Sacra levou unha carreira que o achega máis ao seu segundo título autonómico.

Búscaa con insistencia, pero aínda non chega. Falamos da primeira vitoria absoluta de Iago Ca-
amaño, o principal rival de Meira na procura do entorchado galego. Unha picada no San Froilán 
retrasouno, sendo capaz de chegar ao chanzo máis baixo do podio. No asfalto ourensán estivo 
preto, pero tivo de novo que contentarse con ser segundo aos mando do seu Fiesta R5.

Adrián Díaz correu a proba de casa, co Suzuki que utiliza no nacional e que lle deu o título de dúas 
rodas motrices, rematando cuarto tralos tenores Vallejo, Meira e Caamaño.

Os triunfos que non consigue no nacional de ralis os acada Sergio Vallejo na súa propia terra. A estrea vitoriosa do seu DS3 foi na pasada Subida 
á Pontenova, obtendo desta volta o seu terceiro “San Froilán”, o primeiro rali que vencen os de Meira co seu Citroën.
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Pese a levar un número moi alto o piloto de Moeche Daniel Dopico completou un magnífico rali de 
San Froilán, rematando sexto co seu M3.

Cun Clio afinado e facendo gala dunha boa condución, Jaime Castro foi quen de rematar moi arriba 
o Ribeira Sacra, en concreto no posto quinto.

Xa non sorprenden para nada as actuacións dos pilotos do Volante FGA. En Lugo venceu Daniel Castro 
(na foto), que foi sétimo, mentres que en Ourense un magnífico Méndez rematou cuarto absoluto.

Reparto de triunfos na sempre rifada opción Pirelli AMF. Gil, na imaxe, foi o mellor nos treitos lucen-
ses, correspondéndolle esta honra a Moledo nas da Ribeira Sacra.
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Chegou a liderar incluso o Ribeira Sacra, aínda que tivo que acabar 
abandonando. O ourensán Macías impuxo o seu Subaru na promo-
ción Top Ten Pirelli no San Froilán, sendo o turno de Tino Iglesias co 
seu Fiesta na manga ourensá.

Os Marbella da copa Recalvi tiñan estes dous ralis no seu calendario do 2016. Vitoria en ambos para “apelidos” coñecidos. Alternándose ao volante con Daniel Berdomás, primeira praza en Lugo para Álvaro 
Muñiz. Na cita de Luintra os Solorzano foron os mellores (na foto, o fillo e o pai).

Forte accidente, sen consecuencias persoais, para David González en Lugo. Así e todo, o piloto do Skoda Fabia S2000 foi quen de 
recuperarse e asinar nas cronomentradas da Ribeira Sacra a terceira praza final.

38º Rali San Froilan
Posto Piloto Vehículo

1 SERGIO VALLEJO CITROËN DS3 R5

2 ALBERTO MEIRA MITSUBISHI LANCER EVO X

3 IAGO CAAMAÑO FORD FIESTA R5

4 ADRIÁN DÍAZ SUZUKI SWIFT S1600

5 FÉLIX MACÍAS SUBARU IMPREZA

6 DANIEL DOPICO BMW M3

  7 DANIEL CASTRO PEUGEOT 206 XS

  8 ADRIÁN CAMPAÑA BMW M-3

  9 ÁLVARO MÉNDEZ PEUGEOT 106

10 ALBERTO NIMO VOLKSWAGEN POLO N1

5º Rali Ourense - Ribeira Sacra
Posto Piloto Vehículo

1 ALBERTO MEIRA MITSUBISHI LANCER EVO X

2 IAGO CAAMAÑO FORD FIESTA R5

3 DAVID GONZÁLEZ SKODA FABIA SUPER 2000

4 ÁLVARO MÉNDEZ PEUGEOT 106

5 JAIME CASTRO RENAULT CLIO R3

6 CELESTINO IGLESIAS FORD FIESTA

  7 JORGE PÉREZ RENAULT CLIO R3

  8 JAVIER ESTÉVEZ CITROËN C2 GT

  9 ALBERTO GONZÁLEZ PEUGEOT 206 RC

10 CELESTINO IGLESIAS CITROËN SAXO KC

Clasificacións
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TRES ES 
EL NÚMERO PERFECTO.

LA FAMILIA ESTÁ AL COMPLETO.
CON EL NUEVO FIAT TIPO STATION WAGON,

NUEVA GAMA TIPO CON 4 AÑOS DE GARANTÍA  DESDE10.600€
N O  N E C E S I TA S  M U C H O  PA R A T E N E R L O  T O D O .

• Maletero de 550 litros • Excelente habitabilidad interior • Nuevo sistema Uconnect™  
• Control de crucero adaptativo

PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Easy 1.4 16v 95 CV. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación 
(IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un 
vehículo usado de más de 7 años de antigüedad y bajo la titularidad del cliente que compra el vehículo nuevo) y 
descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales por importe 
mínimo de 7.990€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos de Matriculación no 
incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los  
100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Oferta sólo para particulares, válida en Península y 
Baleares hasta el 30/11/2016. Modelos visualizados: Nuevo Fiat Tipo Sedán Lounge 1.4 16v 95 CV con opcionales (PVP 
recomendado: 15.750€), nuevo Tipo 5 puertas 1.4 16v Lounge 95 CV gasolina con opcionales (PVP recomendado: 
16.950€), nuevo Tipo SW 1.4 16v Lounge 95 CV gasolina con opcionales (PVP recomendado: 17.950€). Fiat es una 
marca registrada de FCA US LLC.

Gama Fiat Tipo Sedán: Emisiones de CO2 de 98 a 113 g/km. Consumo mixto de 3,7 a 5,7 l/100km.

BREACAR  Rúa do Cruceiro, 99. A Pulleira - Tel. 981 935 410 - Santiago de Compostela
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EL NÚMERO PERFECTO.

LA FAMILIA ESTÁ AL COMPLETO.
CON EL NUEVO FIAT TIPO STATION WAGON,

NUEVA GAMA TIPO CON 4 AÑOS DE GARANTÍA  DESDE 9.900€
N O  N E C E S I TA S  M U C H O  PA R A T E N E R L O  T O D O .

• Maletero de 550 litros • Excelente habitabilidad interior • Nuevo sistema Uconnect™  
• Control de crucero adaptativo

PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Easy 1.4 16v 95 CV. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación 
(IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un 
vehículo usado de más de 7 años de antigüedad y bajo la titularidad del cliente que compra el vehículo nuevo) y 
descuento adicional por financiar con FCA Capital España E.F.C., S.A.U., según condiciones contractuales por importe 
mínimo de 7.990€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos de Matriculación no 
incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los  
100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Oferta sólo para particulares, válida en Península y 
Baleares hasta el 31/10/2016. Modelos visualizados: Nuevo Fiat Tipo Sedán Lounge 1.4 16v 95 CV con opcionales (PVP 
recomendado: 15.750€), nuevo Tipo 5 puertas 1.4 16v Lounge 95 CV gasolina con opcionales (PVP recomendado: 
16.950€), nuevo Tipo SW 1.4 16v Lounge 95 CV gasolina con opcionales (PVP recomendado: 17.950€). Fiat es una 
marca registrada de FCA US LLC.

Gama Fiat Tipo Sedán: Emisiones de CO2 de 98 a 113 g/km. Consumo mixto de 3,7 a 5,7 l/100km.
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