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Si, si, vaian pensando en elixir un enchufe para instalar no seu garaxe. Sen
présas… pero é interesante ir vendo o
modelo e a cor. Os tempos así o indican.
O que toca agora, entre outras cousas, é
a electrificación do parque móbil.
Hai uns anos atrás parecía unha utopía
o do coche eléctrico. Moitos incrédulos e
outros interesadamente, sobre todo grandes corporacións petroleiras e automobilísticas, fartáronse de dicir frases como “a
autonomía non fai posible este tipo de
coches, sempre será baixa” ou “ese é un
proxecto que xa se descartou ao principio
da historia do automóbil”. Sobre todo, as
grandes compañías petroleiras, e outras
que xiran ao seu arredor, eran as máis interesadas en poñerlle paus nas rodas ao
coche eléctrico. Así foi a historia ata practicamente a actualidade.
Por que, de repente, parece que todo
mudou, e tan rápido. Pois porque entraron outros actores e factores e estamos
noutro momento da historia da automoción (e do mundo). Actores como o “iluminado” de Elon Musk, que dende hai máis
dunha década ten a certeza de que o automóbil pode ser movido perfectamente
cun motor eléctrico. Tamén tiña o convencemento de que este é máis ecolóxico
e positivo para a sociedade. E así comeza a historia de Tesla. Que xa acertou de
pleno escollendo o mellor nome posible
para a súa marca, xa que o serbio Nicola
Tesla foi un dos científicos mellor “iluminados” do pasado século. Aínda non recoñecido en toda a súa magnitude.
Por outra banda, temos a poderosa
China. Un país que leva uns anos apostando moi forte polo coche eléctrico, en
parte obrigado polos graves problemas
que está a causar a contaminación dos
automóbiles con motor de combustión
nas súas megacidades. O xigante asiático está xestionando unha auténtica revolución eléctrica no seu parque móbil.

Agora os grandes produtores mundiais como o grupo Volkswagen, Toyota
ou General Motors déronse conta que
van a rebufo dos fabricantes que xa teñen unha traxectoria na tecnoloxía dos
eléctricos. Así o amosaron moitos deles no pasado Salón Internacional do
Automóbil de Xenebra 2019. Todos querían ensinar músculo de I+D+i para demostrar que estaban á altura dos tempos
da electrificación.
Así e todo, sen chegar a Xenebra, máis
preto de nós, podemos reflexionar sobre
uns datos de marzo. Nunha enquisa do
Observatorio do Motor (Cetelem) feita
no noso país, á pregunta “cres no futuro do automóbil eléctrico?”, un 75% dos
entrevistados opinou afirmativamente.
Segundo o informe elaborado despois
desta enquisa o 28% dos participantes
declarou ter intención de adquirir un vehículo 100% eléctrico nos vindeiros meses, o que supón un incremento de cinco
puntos porcentuais respecto de 2017, e
os condutores máis novos son os que destacan por riba da media; un 46% no caso
daqueles con idades comprendidas entre
18 e 24 anos, e un 44% no caso dos de 25
a 34 anos. Esta é a tendencia. Sumen a
estas idades seis anos máis e veremos o
que pode suceder no 2025. Un ano clave para o eléctrico segundo as grandes
marcas. Tamén ese ano a lexislación e a
normativa de moitos países favorecerán
o automóbil eléctrico.
Analizando polo miúdo o pasado Salón
de Xenebra queda claro que xa non hai
retorno. Que todos aqueles aos que se lles
encheu a boca de bla, bla, bla ou estaban
equivocados, ou simplemente non dicían
a verdade por motivos interesados.
É cuestión de tempo. Agora as cousas
van noutro rumbo. Rematou a época dourada do ouro negro. É o momento dos
volts. Vaian elixindo enchufe.
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O factor mental
■ MIGUEL DEL MORTIROLO | Texto e foto

Cada vez son máis os equipos ciclistas
que apostan por introducir un psicólogo
no equipo ou polo menos que este estea
cos deportistas uns días ao ano, onde falan
do importante que é o factor mental para
render o cen por cento en cada proba.
Hai varios directores que lle dan moita
importancia o factor mental do deportista,
para que o seu rendemento sexa o óptimo.
Aínda que o estado físico sexa o mellor, se
a cabeza di que non se pode máis o corpo
percibe a fatiga mental e non se espreme
todo o que sería posible. Por iso é tan importante “adestrar” tamén esta disciplina.

Tamén hai que saber controlar os nervios,
porque moitas veces xógannos unha mala
pasada. Os nervios e algo que moitos deportistas non dan mantido baixo control

como é debido, o que provoca que o rendemento baixe considerablemente. Porque
o estar nervioso consúmense máis forzas e
provoca un estrés que ocasiona máis desgaste físico e mental.
Unha das claves para poder controlar esta
tensión e a relaxación, pero non e fácil relaxarse nos momentos claves, pero aí está
a diferenza entre que uns ciclistas gañen e
outros se queden as portas do triunfo.
Factores como a motivación, a concentración, o control emocional e a auto confianza son claves para render máis en calquera
deporte.

Versión Travel Edition para a NC750X

Novo SYM HD 300

Honda
lanzou
unha nova versión
da NC750X, a Travel
Edition. Unha versión que estará dispoñible tanto na súa
versión manual como na
equipada coa exclusiva tecnoloxía de Transmisión de
Dobre Embrague DCT.

Entre os cambios
do novo HD 300
destacan os acabados cromados, o asento de
coiro café (dispoñible na versión de cor branca), o xogo
de luces full LED e un chasis de novo deseño. O espazo baixo o asento presume
dunha capacidade de 38 litros (30 na versión anterior)
e pode acoller un casco integral, así como ferramentas
útiles. A guanteira frontal ten espazo para un
móbil e dispón dunha
toma QC2.0 para poder recargalo durante
a marcha. Un gancho
oculto situado detrás do
escudo dianteiro permite

Por tan só 200 € máis que
a versión básica, a Travel
Edition equipará un xogo
de maletas de 29 litros cada
unha, ademais dun top box
traseiro de 45 e cabalete central. Esta NC750X verá ampliada a súa capacidade de
carga, xa que pode albergar
ata un casco integral no espazo que habitualmente
ocupa o depósito de
combustible, situado neste modelo
baixo o asento. O
prezo da Travel
Edition é de
8.200 €; o da
DCT é de
9.000.

ancorar unha bolsa ou unha
mochila. O tapón do depósito pódese abrir dende un
interruptor no manillar.
O prezo é de 5.099 €, pero,
grazas á campaña de lanzamento actual, pódese mercar por 4.499, con seguro
gratuíto.

I Edición do Honda Garage Dreams Contest

Speed Twin, unha lenda renovada

As finalistas do
Honda
Garage
Dreams Contest, o
primeiro concurso de personalización de motos da
historia da marca, no que
participaron concesionarios de España e Portugal,

A Speed
Twin naceu
en
1938 e foi a primeira bicilíndrica
producida en serie, nun mercado
ata entón dominado polos modelos dun só cilindro.
Agora, Triumph recupera aquela denominación para un modelo de estética clásica.
O motor é un bloque, o da Boneville, de 1.200 cc e 97cv.
Destaca pola súa entrega a medio e baixo réxime, o que
facilita a súa adaptación ao tráfico das grandes cidades,
e polo delicioso son que emana dos seus dous escapes
laterais. Os freos dianteiros son Brembo e Nissin o traseiro. O prezo parte dos 13.100 €.

déronse cita no Salón Vive a
Moto de Barcelona. As finalistas foron a Monkey Kong,
Alfredo e Nozomi. A vitoria
final foi para Alfredo, a creación de Hakuba Motor, que
obterá como premio unha
CB1000R nova.

Eléctricas >> Sprint Motor 5
Consellos para coidar a túa bici eléctrica
Os coidados dunha bicicleta eléctrica
son moi similares aos
dunha convencional e tan só
hai que prestar especial atención aos elementos diferenciadores como a batería, o motor
e os compoñente do propio
sistema eléctrico. Con respecto a estes últimos, Kymco, que
desenvolve este tipo de bicis, recomenda dar un coidado diario á batería da bicicleta
eléctrica usando sempre o cargador do fabricante, conectando primeiro a batería e despois
á rede á hora de cargar. Logo,
desconectar o cargador e, tan
só despois, a batería. Tamén recomenda evitar que a batería
se descargue por completo.

Á hora de limpar unha bici
eléctrica non hai problema
ningún con mollar os compoñentes electrónicos pero si é
preciso extraer a batería e protexer o controlador. Ademais,
de forma periódica é preciso
controlar o estado dos pneumáticos, tanto ás cubertas
como tendo baixo control as
presións. É importante ter en
conta co peso da bici eléctrica
é maior. Ter axustado o cambio de marchas é primordial
para circular sen problemas.
É recomendable levar a cabo
un mantemento sinxelo consistente en apertar cada pouco
tempo os parafusos das bielas
dos pedais ou do guiador.

Peugeot lanza 8 bicicletas
eléctricas con batería Bosch
Peugeot saca oito
novas e-bikes para
trekking e carreira,
ambas contan cunha batería
Bosch PowerTube integrada
no cadro. En concreto, trátanse de seis bicicletas trekking
versátiles que dispoñen duns
amortecedores todoterreo e
dúas bicicletas de carreira

que permiten longos percorridos e mesmo cruzar portos de montaña. Todos os
modelos foron sometidos a
probas de resistencia extremas nos laboratorios do grupo Cycleurope para garantir
a súa calidade. Os prezos oscilan entre os 3.199 e os 4.199
euros.
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“Como cambiamos”
Estupenda a exposición “Como cambiamos” do Centro
Comercial As Cancelas que
rematou este mes. Alí puidemos admirar vehículos

clásicos, tanto coches como
motos, ademais doutros
obxectos e utensilios, que fixeron revivir a máis de un a
súa nenez. Por outra banda, os
máis pequenos puideron ver

en “vivo e en directo” aqueles
vellos cacharros que utilizaron
os seus maiores.
Nesta mostra puidemos observar dende camións ata un
bonito Escaravello convertible,

Breogán Motor gaña o Eco
Rally da Coruña 2019
Estupendos os resultados conseguidos no
Eco Rally da Coruña
do 2019, para os equipos de
Breogán Motor.
Os pilotos que participaron
con dúas unidades do novo
Toyota Corolla conseguiron
quedar na primeira e na segunda posición do podio. Na
primeira posición quedou

o equipo conformado por
Alfonso Fernández e Javier
Castro. Na segunda situouse
a parella Antonio Solórzano
e Álvaro Miranda.
Uns excelentes resultados
para estes dous equipos que
demostraron que o novo
Toyota Corolla está á altura
destes tempos ecolóxicos.

TRAMEVE aposta pola formación
O pasado mes desenvolveuse en TRAMEVE a primeira práctica formativa en
Galicia consistente na “Desconexión
e Descontaminación de Vehículos
Híbridos e Eléctricos”. Esta formación
tivo unha parte teórica nas instalacions da Asociación de Empresarios
do Tambre e foi supervisada pola
Asociación Galega de Centros de

Tratamento de Vehículos Fóra de
Uso (TRAVEGA).
Asistiron 25 profesionais do sector,
que precisan poñerse ó día na perigosa operativa destes vehículos. Hai que
ter presente que incorporan elevadas
voltaxes eléctricas nas súas baterías,
podendo orixinar graves lesións se non
se toman as debidas precaucións.

Servizo para os eléctricos en San Lázaro
Cada vez queda
máis claro que os
motores alimentados por derivados do
petróleo van quedar para
Terito e os vellos. Pouco
a pouco imos vendo pequenos xestos que anuncian a chegada masiva
dos coches eléctricos. As
marcas xa deron o pistoletazo de saída. Faltaban

as electrolineiras, e xa están aquí.
A transición é inevitable, imparable e necesaria. Aínda que haxa
algúns que sigan pensando que queda moito ou
que é unha utopía, algo
que xa é unha realidade.
Pois ben, para continuar con esta transición
Compostela vai collendo

o ritmo deste novo ciclo
enerxético. A última novidade é un espazo ao
carón do Hotel Puerta
del Camino, onde se
instalaron seis prazas de
aparcamento con recarga
eléctrica. Desta maneira
os usuarios de vehículos eléctricos que vaian á
zona de San Lázaro terán
un servizo de recarga.

ademais dun Vespino ou unha
Sanglas. Esta última utilizada
pola Garda Civil durante moitos anos.
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Compostela Móvil presentou
o novo Corolla
A nova gama do
Toyota Corolla presentouse este mes
no concesionario da marca en
Santiago, Compostela Móvil.
Xunto co director xerente do concesionario, José
Cortegoso, estiveron presentes no acto os executivos da
marca Francisco Sedes (xerente de zona) e José Antonio
Feijóo (xerente de Toyota
Financial Service). O evento
estivo presentado e conducido polo actor Pepo Suevos.

A nova gama do Toyota
Corolla ofrece tres opciones de carrozaría: o dous
volumes Hybrid, o familiar Hybrid Touring Sports
e a berlina Hybrid Sedán.
Por outra banda, tamén estrea motorizacións; o motor
Dual-Hybrid de 1.8 (122cv) e
o 2.0 Dynamic Force (180cv).
Todos os modelos contan
coa etiqueta ECO ao igual
que todos os híbridos deste
fabricante xaponés.

José Cortegoso (centro), Pepo Suevos (á dereita) e Luís Penido

A oitava xeración do 911
E por oitava vez…
fíxose realidade. O
pasado 14 de marzo,
tivo lugar a presentación do
novo Porsche 911 en Centro
Porsche A Coruña. Máis de
200 persoas asistiron á chegada a Galicia da última versión
dunha icona do automobilismo deportivo.
Dende 1963, o motor está situado na parte baixa da traseira do 911. Os seis cilindros

na característica disposición
de pistóns opostos de forma
horizontal proporcionan 450
cabalos ao 911 Carrera, o que
significa que pode acelerar de
0 a 100 km/h en tan só 3,6”.
O segredo do éxito do 911
consta, en realidade, de dous
elementos: deseño atemporal e tecnoloxía innovadora.
Xuntos crean unha unidade
fascinante, unha “máquina
eterna”.

O Centro Porsche A Coruña xunto, para esta ocasión, ás oito xeracións do 911

E L E GA N C E N AV I

160 €

AL MES

Entrada 6.748,40 € · 36 cuotas 160 € · Cuota final 13.204 € · TAE 8,26%
5 A Ñ O S D E M A N T E N I M I E N TO G R AT U I TO1

Consumo combinado (l/100 km): 6,1. (NEDC: 4,8). Emisión CO 2 combinada (g/km): 137. (NEDC: 110).
PVPR en Península y Baleares para Civic 1.0 V TEC Elegance Navi: 22.195 € incl. IVA, transporte, imp. de matriculación, aportación del Concesionario y marca. Precio financiando un mínimo de 10.000 € con permanencia mínima de 24 meses. Entrada 6.748,40 €. Gastos de apertura financiados 463,40 €. Importe total del crédito
15.910 €. 36 cuotas de 160 € y 1 cuota final de 13.204 €. Importe total adeudado 18.964 €. Precio total a plazos 25.712,40 €. TIN 6,80%. TAE 8,26%. Oferta financiera de Honda Bank GmbH S.E. sujeta a aprobación y válida hasta el 30/04/2019. *5 años de garantía y asistencia (3 original + 2 de extensión de garantía mecánica),
según condiciones contractuales. No incluye pintura metalizada ni gastos de matriculación. 1El Contrato de Mantenimiento incluye revisiones programadas por la Marca, repuestos, (salvo desgaste) y mano de obra durante 5 años o 100.000 km (lo que antes suceda). Consulta coberturas en honda.es o en tu Concesionario.

GALCAR. Concesionario Oficial Honda en Galicia. Avda. Finisterre, 275. Tel. 981 27 04 05*. La Coruña. Vía de la Cierva, 2-4. (Pol. Ind. Del Tambre). Tel. 981 52 17 70*. Santiago de Compostela.
*Contacte con nosotros para más información y solicitud de prueba.
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Peugeot aposta polo
tamaño co Rifter Long
Peugeot presenta
o novo Rifter Long
que brilla polo seu
deseño espazoso, cómodo
e elegante. O modelo, cunha estética e prestacións dun
SUV, fabricouse en Vigo sobre a plataforma EMP2. Pode
transportar obxectos de ata
3,05 metros, cun chan totalmente plano grazas á modularidade das súas tres filas de
asentos.
O Rifter Long conta co
Peugeot i-Cockpit cunha

pantalla duns 20 cm. Entre
os avances tecnolóxicos que
inclúe destacan o freo de estacionamento eléctrico, o
regulador de velocidade activo, o sistema de recoñecemento de sinais, a alerta de
cambio de carril, o sistema
Active Safety Brake para a
detentación de risco de colisión e o sistema de navegación 3D Peugeot Connect
NAV. O modelo está dispoñible desde os 16.900 euros.

Hyundai desvela o cockpit do futuro
Os vehículos están deixando de
ser só medios de
transporte. Como se trataramos con centros tecnolóxicos con rodas, as
marcas de coches ultiman
e incorporan as novas tecnoloxías aos seus deseños
e Hyundai non quere quedar atrás. O fabricante coreano dispón da súa propia
proposta que leva a dixitalización do cockpit, un traballo que inicio no 2015.
Primeiro, introduciu os paneis táctiles no volante reducindo a cantidade de
botóns e substituíndo todas as teclas duras.

Por último, Hyundai incorporou dúas pantallas ao volante cunha distancia de 6
mm entre elas. Esta distancia permite crear efectos en
3D, posto que unha parte
do gráfico se proxecta na
primeira pantalla e outro
na segunda. O efecto busca guiar a atención de quen
conduza implicando menos distraccións; o obxectivo é que a información máis
relevante en cada momento se mostre na pantalla
frontal. Deste xeito, a marca surcoreana busca que os
seus coches se poidan conducir cunha maior liberdade e seguridade.

Ford presenta a nova gama Kuga
Ford saca á luz a
nova gama SUV
Kuga. Trátase do modelo máis electrificado na historia da marca e o primeiro en
ofrecer motores mild hybrid,
totalmente híbridos e híbridos enchufables. Ford reduce
o peso ata en 90 quilos en comparación cos modelos anteriores e deseña unha arquitectura:
gaña un 10 por cento máis de
rixidez torsional para mellorar a
dinámica de condución e crea
máis espazo interior á vez que
permite un deseño expresivo
e dinámico.
A comercialización do Kuga
agárdase para finais deste
ano ou comezos do seguinte. Contará con motores de

gasolina de 2,5 litros, motor/
alternador eléctrico e unha
batería de ións de litio de 10,3
kWh de capacidade, desenvolve 225cv de potencia e anuncia
unha autonomía en eléctrico
de 50 quilómetros. Tamén se
ofrecerá unha versión híbrida
convencional coa mesma combinación mecánica e un consumo medio de 5,6 litros aos 100
quilómetros. Ademais, contará
coas versións en gasolina (1.5
EcoBoost de 150cv e desactivación de cilindros) e diésel
(120 e 180cv) convencionais,
así como un novo 2.0 EcoBlue
de 150cv con tecnoloxía mild
hybrid de 48 V, que lle deu a etiqueta ECO en España.
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O VW I.D. R, a pola marca dos
eléctricos en Nürburgring
Volkswagen está
centrada na súa ofensiva eléctrica, adiantando unha gama de cero
emisións, e ten no VW I.D. R
a súa mellor arma de combate. Este deportivo completamente eléctrico dispón dun
importante palmarés que xa
ten vindeiro obxectivo: bater
a marca de Nürburgring para
un eléctrico.
O piloto francés Romain
Dumas volverá a poñerse ao volante do coche deportivo eléctrico de 500 kW
para intentar bater a marca na Carreteira de Tianmen

Shan Big Gate: un tramo de
pista único, con 99 curvas a
uns 1.500 quilómetros ao
sudoeste de Pequín. Antes
disto, Volskwagen China organizará unha competición
na que os participantes poderán establecer o seu propio
tempo virtual.
O I.D. R está propulsado por
dous motores eléctricos que
xeran unha potencia de 500
kW, con 680cv e unha aceleración de 0 a 100 km/h en só
2,25 segundos.
15.690 euros, cunha vantaxe
cliente de 1.000 euros.

O Ferrari P80/C, o one-off máis
extremo de Maranello
Único e exclusivo. O Ferrari P80/C
pode presumir de
ser o one-off máis extremo de
Maranello. Pensado por e para
circuítos, destaca pola chamativa e apaixonada carrozaría
que engade elementos aerodinámicos e de refrixeración
propios do mundo das carreiras. Conta cun alerón traseiro
de grandes dimensións, unhas
prominentes entradas de aire
e uns pasos de roda moi marcados. Baixo estas voluminosas e redondeadas curvas da
carrozaría, aparece o coñecido propulsor V8 de 3.9 litros
con tecnoloxía Twin-Turbo. Por
desgraza, Ferrari non anunciou cifras de potencia nin de
prestacións.

O habitáculo está orientado
á condución polo que todo
o que non teña que ver con
extraer ao máximo o rendemento do deportivo non ten
cabida no modelo. Por iso, non
hai cintos de seguridade convencionais senón uns arnés,
dous asentos tipo bacquet, un
volante extraíble e un cadro
de mans dixital onde aparece
toda a información relevante
sobre o estado do coche. O
único botón destino ao confort é o do aire acondicionado.
O proxecto arrincou en 2015
e trátase do desenvolvemento
máis longo de calquera oneoff de Ferrari.
substitúen aos típicos espellos retrovisores exteriores.

Estudantes constrúen un
prototipo pick up do Kodiaq

Os estudantes da
Escola Vocacional de
Skoda están deseñando e construíndo un prototipo pick up de dúas portas
baseado no Kodiaq. O equipo
de mozas e mozos de entre
17 e 20 anos transformarán
o maior SUV do fabricante co
apoio do equipo veterano da
marca.

O vehículo presentarase
ao público en xuño de 2019.
Todos os anos dende 2014,
o proxecto práctico para estudantes demostrou os altos
estándares da formación profesional de Skoda creada hai
máis de 90 anos.
Nm, proporcionará aceleración sen esforzo en todas as
condicións.

BREVES
❱❱
Lexus lanza Full
Drive, un produto de financiamento que permite o pago por uso dun vehículo, adaptándose así
ás necesidades do cliente.
Full Drive ofrece a tranquilidade de ter cuberto durante o período de
contrato, tanto o mantemento como as avarías.

❱❱
O responsable
de Vendas e Marketing
de Volkswagen, Jürgen
Stackmann,
asegurou
que a marca alemá non
prevé fabricar un modelo eléctrico na súa factoría de Landaben, en Navarra, nos próximos tres
ou catro anos.
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O Subaru WRX STI di adeus con 8 samurais

C1 Urban Ride

A marca xaponesa
despedirá ao Subaru
WRX STI por todo o
alto. A homenaxe consistirá
no lanzamento de oito vehículos máis preparados ca
nunca, máis STI. Os coches
incluirán lamias douradas de
19 polgadas, pinzas de freo
Brembo prateadas, a grella
dianteira hexagonal contará
cun resalte vermello cun broche estético final: os embelecedores cremados nas colas
de escape.
Hai xusto 25 anos que naceu a lenda WRX. Cando
esta primeira xeración chegou as estradas, tívose que

A pasada primavera,
Citroën comercializaba a súa serie especial “C1 Urban Ride”, que
agora se declina nunha nova
“colección”. Distínguese esteticamente pola súa personalización exterior Urban Ride,
con: anchos pasos de roda
con ensanchadores das aletas Negro Mate, adhesivos no
portón traseiro e nas portas
coa firma Urban Ride, carcasas dos retrovisores exteriores Branco Lipizan, lamias de
aliaxe de 15'' Planet Black cos
centros das rodas en Negro.
Personalización interior:
ambiente interior Urban
Ride, que inclúe o novo

enfrontar a unha dupla e
difícil misión: converterse
na versión de altas prestacións do Impreza e gañar o
Campionato do Mundo de
Rallies (WRC).
Hoxe o automóbil cuxas
siglas son sinónimo de deportividade e diversión ao
volante celebra as súas vodas
de prata poñendo á venda
en España estas últimas oito
unidades exclusivas baixo o
nome WRX STI Final Editon.
Serán seis en WR Blue Pearl
e dous en Crystal Black Silica.
O prezo sitúase nos 57.500
euros.

Chega o Porsche Cayenne Coupé
Tras unha longa espera, Porsche presenta o Cayenne
Coupé que destaca pola caída do seu teito, o parabrisas máis baixo e un enfoque
máis familiar. Contará con
dúas versións: o Cayenne
Coupé cun motor de seis cilindros en liña e 340cv con
450 Nm de par máximo e o
Cayenne Coupé Turbo no
que se sitúa o tope da gama.

Este modelo conta cun motor V8 de 550cv con 770 Nm
de par máximo e unha capacidade de aceleración de 0 a
100 km/h en 3,9 segundos.
A velocidade máxima á que
chega é 286 km/hora.
O Porsche Cayenne Coupé
chegará aos concesionarios a
finais de maio cun prezo inicial de 97.217 euros. No caso
do Turbo, a contía sitúase nos
169.029 euros.

guarnecido Tecido Urban
Ride Collection 2 bitón Gris
e Branco con discretos pespuntes de cor vermella, e as
alfombras dianteiras e traseiras co anagrama Urban Ride.
O Urban Ride tamén se distingue pola banda no salpicadeiro e o frontal do sistema
multimedia decorado cun
elegante Branco Porcelana, o
pomo da panca de cambios e
os embellecedores dos aireadores laterais Negro Brillante,
así como o adhesivo específico do cadro de instrumentos. O prezo parte dos 10.690
euros, con cámara de visión
traseira como agasallo de
equipamento.

BREVES
❱❱
Tesla presentou
o seu cuarto modelo, o
Model E, que ten capacidade para transportar ata
a sete adultos e que conta
cunha autonomía máxima
de 540 quilómetros en ciclo WLTP
❱❱
O importe medio
que pensan destinar os
condutores españois para
a compra do seu próximo vehículo ascende a
22.217€, unha cifra que
supón un incremento do
4% respecto dos datos de
2018.
❱❱
Mercedes chama
a revisión a case 100.000
vehículos en China por
problemas nas cremalleiras de dirección. hai
95.694 vehículos afecta-

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

dos dos modelos Clase C,
Clase E e GLC ensamblados en China en 2018.
❱❱
Por primeira vez,
Volvo facilita o acceso aos
seus coñecementos sobre
seguridade a través dunha
biblioteca dixital central e
invita á industria automobilística a utilizala para facer da estrada un lugar
máis seguro para todos.
❱❱
PSA
adquiriu
unha participación maioritaria en Longstar para
ampliar así a súa actividade no ámbito de recambios no mercado
automobilístico chinés.
Longstar é un maiorista de pezas de recambio
con base na provincia de
Fujian (China).

Talleres

Sprint
VISITE
NUESTRO
TALLER

¿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

Tu taller de servicio rápido
y mecánica en Compostela
981 549 531

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

12

Sprint Motor >> Novas

Novo Giulietta 2019
O compacto de Alfa
Romeo evoluciona,
pero segue manténdose fiel ao seu estilo inconfundible. Xa está dispoñible nos
concesionarios no seu acabado

IDE. ROOMZZ
Volkswagen presentou un novo membro da familia IDE., o
IDE. ROOMZZ, no Salón do
Automóbil de Shanghái. Este
todoterreo polivalente é un
SUV de cero emisións do segmento de coches de cinco
metros, deseñado para adaptarse ás necesidades familiares e profesionais. A versión
producida en serie lanzarase inicialmente no mercado
chinés en 2021. O deseño da
carrozaría do IDE. ROOMZZ
segue as liñas do resto da familia IDE. O prototipo tamén
rompe moldes no segmento

Súper con novos motores: un
turbo gasolina 1.4 e un diésel
1.6 MultiJet, os dous con 120
cabalos. Conta co Alfa Connect
con pantalla táctil de 7". Os prezos parten dos 17.800 €.

Comunicación entre os Volvo
dos SUVs de gran tamaño
grazas a múltiples detalles.
Coa súa batería de 82 kWh,
o IDE. ROOMZZ ten unha
autonomía de ata 450 km
(WLTP) ou 475 km (NEDC,
China)
respectivamente.
Cun sistema de carga rápida de 15 kW (DC), o prototipo pódese recargar ata o
80% da súa capacidade en
media hora. Dous motores
eléctricos poden propulsar
continuamente ambos eixes cunha potencia total de
225cv (4Motion eléctrico). O
IDE. ROOMZZ pode acelerar
ata 100 km/h en 6,6”.

Volvo vai poñer a
disposición en toda
Europa a súa innovadora e revolucionaria
tecnoloxía de seguridade conectada como un paso máis
no seu obxectivo de mellorar
a seguridade do tráfico. Esta
tecnoloxía de seguridade
permite aos vehículos Volvo
comunicarse entre si e alertar
aos condutores da presenza
de firmes esvaradizos e outros perigos a través dunha
rede baseada na nube.

Concept GLB

Mercedes presentou o
Concept GLB mostrando así as posibilidades
que brinda a súa plataforma para turismos compactos
á hora de realizar SUV innovadores, máis aló do polivalente e deportivo GLA. A diferenza do GLA
o Concept GLB é unha aposta
pola habitabilidade e a robustez.

A Alerta de luces de urxencia e a Alerta de firme esvarante introducíronse por
primeira vez en 2016 nos sistemas de seguridade activa
dos vehículos da serie 90 de
Volvo en Suecia e Noruega.
Este mes, estas funcións estarán a disposición dos condutores de Volvo en toda
Europa. Incluiranse de serie
en todos os novos modelos
do ano 2020 e tamén poderán instalarse nalgúns modelos anteriores.

O prototipo (lonxitude/anchura/
altura: 4.634/1.890/1.900 mm)
distínguese pola súa batalla longa de 2.829 mm, o que permite
habilitar no seu interior asentos
para 7 adultos. Equipa o motor de
gasolina de 4 cilindros M 260 en
combinación cun cambio de dobre embrague. Rende 224cv e ten
un par motor máximo de 350 Nm.

Novas >> Sprint Motor 13
X2 City 100% eléctrico
BMW presentou o novo
X2 City, un vehículo de
mobilidade persoal 100%
eléctrico, dispoñible nos seus concesionarios. Este vehículo supón a
chegada da marca ao segmento do
transporte sostible de última milla
e é o resultado da colaboración entre BMW e a empresa Kettler.

Audi AI:ME En
Audi presentou, no
Salón do Automóbil
de Shanghái 2019,
un visionario concepto de
mobilidade para as megacidades do futuro. O prototipo
AI:ME ofrece unhas dimensións compactas, un interior
futurista e espazoso, e capacidade para desprazarse con
condución autónoma de nivel 4. Isto fai posible que os
ocupantes poidan realizar a
actividade que prefiran durante os seus desprazamentos. O AI:ME proporciona
unha ampla gama de funcións avanzadas de comunicación, infotainment ou,
simplemente, de relaxación.

O X2 City é un vehículo eléctrico, que permite aos seus usuarios
chegar ao seu destino facilmente.
Incorpora freos de disco nas dúas
rodas e ten unha autonomía de
25/35 km.
Atópase xa dispoñible en negro,
gris, azul e vermello. O seu prezo
é de 2.399 €.

O Tesla Model 3 xa está aquí
Cunha lonxitude exterior de
4,3 m e unha anchura de 1,90
m, o Audi AI:ME ocupa o espazo no tráfico dun modelo
compacto actual. Con todo, a
distancia entre eixes de 2,77
m e a altura de 1,5 m suxiren
unhas dimensións interiores
propias dun coche dun segmento superior. Isto é posible mediante a arquitectura
da propulsión eléctrica, que
permite uns voladizos curtos e un gran volume interior, sen que sexa necesario
contar cun túnel de transmisión. A unidade de propulsión está situada preto do
eixe traseiro e ten unha potencia de 170cv.

Tesla puxo á venda
no noso país a versión
Standard Battery Plus
(Autonomía estándar plus)
do Model 3, con 415 km
de autonomía e co sistema
Autopilot incluído de serie.
Este modelo ten un prezo de partida de 48.200 €.
Ademais, no configurador
do modelo tamén están dispoñibles as variantes Long
Range battery All-Wheel
Drive (dende 58.700) e
Performance (dende 68.500).
O sistema Autopilot permite que o coche vire, acelere

e free automaticamente cando haxa outros vehículos e
peóns no seu carril.
Así mesmo, todos os clientes do Model 3 teñen acceso
de pago por uso á rede global de supercargadores da
compañía, reservada especificamente para os propietarios de Tesla. No noso país, a
rede conta con 210 supercargadores repartidos en 26 estacións. En Europa, o Model 3
incorpora un porto de carga
CCS, polo que será compatible con redes de carga rápida
de terceiros.
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Dúbidas sobre os “Km 0”
Son novos ou de segunda man?
■ REDACCIÓN| Texto ■ UXÍA QUEIRUGA| Ilustración

Os famosos coches “Km 0”
que tanto anuncian os concesionarios oficiais das marcas
crean aos consumidores unha
dúbida razoable, son novos ou
usados? En base a que se consideren dun xeito ou doutro a
garantía pode ser diferente. Pois
ben, a normativa que regula a
garantía na venda de bens de
consumo (art. 123 RDL 1/2007)
establece un prazo de dous
anos, pero na venda de "produtos de segunda man" permite
reducilo (previo pacto entre as
partes) ata un mínimo dun ano,
segundo o Servizo de Asesoría
Xurídica de Ganvam.
O problema é que non define cando se considera que un
ben é de segunda man. E, ademais, é unha norma que fala de
produtos en xeral e non de vehículos, polo que moito menos
ten en conta a particularidade
do “Km 0”, que para o comprador é un vehículo novo pero o
certo é que xa está matriculado. En principio, poderiamos
considerar que un produto é
de segunda man cando xa tivo
un propietario anterior, que o
revende. E non se entraría a
valorar se ese primeiro propietario o tivo en propiedade
durante un tempo mínimo antes de revendelo para que se
considere un vehículo de segunda man.

Decretos autonómicos
No caso concreto destes vehículos, hai algúns decretos autonómicos referentes á venda
de vehículos usados que os definen como aquel que conta
cunha "primeira matriculación".

Unicamente tres comunidades autónomas recollen este
decreto: Andalucía, Murcia e
Madrid. Tomando este criterio
como referencia, os vehículos
Km 0 serían bens de segunda
man posto que os concesionarios matricúlanos ao seu nome
e despois véndenos. Aínda que
estes teñan moi poucos quilómetros e practicamente non
saian do concesionario (salvo
para algunha demostración
con clientes interesados na súa
compra), contan cunha primeira matriculación.

Garantía
O efecto no que se refire á
garantía sería que, pese a ser
un vehículo que pode considerarse novo, legalmente o Km 0

ten a consideración de ben de
segunda man e, como tal, quedan automaticamente reducidas as súas expectativas de
garantía.

dous anos. Incluso na actualidade hai marcas que chegan
ata os sete anos de garantía en
coches novos.

Legalmente
o Km 0 ten a
consideración de
ben de segunda
man

Hai que ter en conta que un
coche Km 0 non ten a posibilidade de realizar cambios sobre a súa configuración. É dicir,
o coche deberá satisfacer ao
cliente en todas as súas características, xa que non se poderán facer modificacións sobre a
cor da carrozaría, motorización,
lamias, tapizaría, equipamento… Iso si, coa vantaxe dun
prezo máis económico que se
o comprásemos novo con esa
mesma configuración. Vostede
elixe.

Por suposto, referímonos exclusivamente á garantía que
ten que dar o concesionario
como vendedor dun ben de
consumo, sen prexuízo de que
o vehículo poida ter aínda a garantía de fábrica que, normalmente, cobre un mínimo de

Conclusión

A diferenza dun coche novo os de quilómetro cero entréganse, practicamente, de forma inmediata
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Os televisivos Estíbaliz, Carlos e María participaron activamente na Gala

Laura Rey (2ª pola dereita) co seu grupo de moteiras
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No stand de Stark by Ausavil os asistentes puideron coñecer as últimas novidades desta marca galega

Martín foi o membro máis novo da organización do evento

Manuel e David (Grafideluxe) con Fernando (2º pola esquerda) e Nacho de Noyamóvil

O equipo de Caeiro co trofeo de Ecolóxico Sprint Motor 2019

De esquerda a dereita: Enrique (EG4Motor), Ángel (ACAR) e Juan (Recambios Balsa)

Jesús Fernández (Merenauto) recibiu o trofeo Todoterreo/SUV Sprint Motor 2019 de mans da actriz Estíbaliz Veiga

Luís Penido recolleu, en nome de Perfecto Calviño, o trofeo Piloto Sprint Motor 2019
de mans do presidente da FGA, Iván Corral

O polifacético Carlos Roma entregoulle o premio Ecolóxico Sprint Motor 2019 a José C. Freije (Automóviles Caeiro)

O Galardón Sprint Motor 2019 entregouno Xurxo Sobrino, director de Sprint Motor,
a Chema Rodríguez, director xeral do Grupo Recalvi

Marcial Castro (Gonzacar) recolleu o premio Coche Sprint Motor 2019 de mans de Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia
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Iván Corral entregoulle unha placa conmemorativa da FGA
ao director de Sprint Motor polos 24 anos da revista

Roberto (á esquerda), Ana e José Luís (Asegal & Castromil)

Os trofeos foron deseñados polo taller de cerámica Cruz de Santos

O salón do Hotel Congreso encheuse de amigas e amigos da publicación

O equipo de Merenauto posa diante do premiado Volvo XC40

Chema Rodríguez falou da importancia de traballar con xente positiva

Carlos non resistiu a tentación de “conducir” o Auburn de 1934

Aurelio (á esquerda) e Manuel (Compostela Concesionario)

O stand das motos foi un dos máis chamativos

O equipo de Gonzacar gañou o trofeo Coche Sprint Motor 2019

As “familias do motor” Recalvi e Balsa

A escritora e xornalista María Solar foi a presentadora do acto
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Skoda Octavia
Icónica berlina checa

>> Sprint Motor
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■ XURXO SOBRINO | Texto
■ UXÍA QUEIRUGA | Fotografía

Case podemos dicir que a día
de hoxe traer a estas páxinas
unha berlina é un atrevemento, case unha irreverencia.
Cando o mercado respira, por
todos os seus poros, neste e
outros segmentos maioritariamente polos SUV cremos que
reivindicar os tres volumes é
necesario. Automóbiles prácticos, atractivos e cun amplo
maleteiro, como é o caso deste Skoda Octavia. Incluso se
necesitamos máis espazo de
carga temos a alternativa do
modelo familiar. Esta berlina
do fabricante checo pode ser
útil a múltiples tipoloxías de
usuarios; familias, solteiros,
comerciais… incluso como
coche de representación A todos lles dará un bo servizo a un
prezo interesante.
O Octavia da nosa proba, xentileza de Bonaval Móvil, é un 1.5
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TSI (gasolina) con 150 cabalos e cambio automático DSG
de sete velocidades con acabado Style. Un vehículo cun
prezo de 22.630 euros con
financiamento. É para ter en
conta, sempre e cando non
esteamos engaiolados polo
espírito SUV.
Existen ata catro posibles
acabados: Ambition, Like,
Style e L&K. Todos incorporan sete airbags (inclúe un
de xeonllo para o condutor),
ESP, climatizador bizona, control de velocidade, equipo de
audio con porto USB, faros antinéboa, lamias de dezaseis
polgadas, sensor de presión
de pneumáticos e volante de
coiro multifunción. O nivel
Like engade faros e limpaparabrisas automáticos, retrovisores pregables electricamente e
sensor de aparcamento traseiro. A terminación Style suma
detalles estéticos específicos,
faros principais LED con luz
de curva e lamias de dezasete polgadas. Para rematar, o

A
RRIN
CAMOS !
As diversas regulacións do asento e do volante favorecen que nada
máis sentarnos no posto do piloto,
en poucos segundos, nos encontremos nunha postura correcta para
conducir. Os asentos dianteiros suxeitan ben o corpo e proporcionan
un bo confort.

luxoso L&K distínguese por
elementos como as lamias de
dezaoito polgadas, navegador, regulación eléctrica con
memoria do asento do condutor, sensores de aparcamento
dianteiros, tapizaría Alcántara/
coiro e teito panorámico.

Amplitude
A amplitude que non falte!
Unha das virtudes do Octavia,
practicamente dende a primeira xeración, é a súa amplitude interior. Ademais ten un
maleteiro con moita capacidade. Se se elixe con carrozaría de cinco portas (o da nosa
proba) ten 590 litros de capacidade, máis que calquera outro turismo de menos de 4,85
metros. Nun dos seus laterais
atopamos un gancho grande
e aparentemente resistente
que é moi práctico para colgar bolsas da compra e outros vultos. A este gancho de
grandes dimensións engádense outros de menor tamaño,
Os cambios no chasis que a marca checa introduciu na xeración deste
Octavia consistiron en aumentar a anchura da vía traseira, que é 20 ou 30
milímetros maior en función da versión; tamén se fixo unha readaptación
da suspensión e se mellorou a insonorización nos pasos de roda traseiros.
Nada máis rodar os primeiros
quilómetros recoñecemos, unha vez
máis, as virtudes do cambio DSG do
grupo VW. Sen tiróns, suave e progresivo. Seguiremos dicindo que é un dos
cambios de marcha automático que
máis nos gusta. Este xunto ao motor
TSI de 150 cabalos da nosa proba fan
que teñamos unhas boas sensacións
ao conducir esta berlina checa. Cunha

ademais dunha toma de corrente de 12 volts, argolas para
suxeitar redes e un caixón lateral sen tapa para depositar
obxectos pequenos. Tamén
incorpora un práctico, e pequeno, paraugas. Algo sempre interesante, por non dicir
imprescindible na nosa terra.
O portón é moi grande e
abre nun ángulo moi amplo.
Con todo, a persoa que necesite transportar obxectos moi
voluminosos debería valorar
a posibilidade de adquirir a
variante con carrozaría fami-

de maior altura. O Combi ten
610 litros ata a cortina que o
cobre.

Interior

liar. Esta ten unha importante
vantaxe, ademais de ter unha
maior capacidade, é que se
poden transportar obxectos

No interior desta berlina
non falta espazo para catro
ocupantes de ata uns 1,85
metros. Tamén poden viaxar
cinco adultos sen problemas,
iso si, menos cómodos. Sobre
todo o que ocupe o asento
central traseiro. A anchura
entre as portas penaliza un
pouco neste apartado. Así e
todo, hai moita distancia ao
teito e unha boa cantidade
de espazo para as pernas en
relación coa súa lonxitude exterior. O Skoda Octavia é, no
seu segmento, dos que máis
centímetros ofrece en altura libre e en espazo para as
pernas na zona traseira. As
dúas prazas laterais posteriores teñen fixacións ISOFIX
para cadeiras infantís, o asento do copiloto dispón dunha.
O acceso ás prazas traseiras é

potencia suficiente para que viaxen
catro adultos e cun bo cambio de marchas a comodidade de cruceiro está
garantida.
Se a potencia e o cambio conta
co noso visto e prace, a suspensión,
que é cómoda, nos gustaría que fose
un pouco máis dura para ter un paso
por curvas enlazadas máis rotundo.
Aínda que en condución por vías rápidas, como autoestrada, o coche ten
unha boa estabilidade. Sen queixa.
Na nosa proba ademais puidemos
constatar que os consumos son reducidos facendo uns 6,7 litros de media.
Temos que advertir que o coche o recollemos no concesionario con 20 km
no seu contaquilómetros, polo que

aínda se pode reducir esta cifra con
algo máis de rodaxe.
Onde se move como peixe na
auga este modelo é na cidade. O Skoda
Octavia é moi cómodo de utilizar na
contorna urbana, sobre todo á hora
de realizar un aparcamento, polas súas
dimensións e pola facilidade coa que
manobra en espazos reducidos. O seu
equilibrio faino moi recomendable.
Isto non quita que sexa un automóbil que se poida utilizar perfectamente como vehículo de representación,
o seu espazo traseiro é moi amplo.
Un exemplo témolo na cantidade de
profesionais, como os taxistas, que levan utilizando este modelo dende hai
moitos anos.

A
terminación Style,
entre outras cousas,
suma detalles
estéticos específicos

>> Sprint Motor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cómodo polo ángulo en que
abre a porta e polo sitio que
queda na base para pasar os
pés. Algo que será moi de
agradecer por persoas maiores ou con algunha limitación
física.
Os diferentes mandos da
consola están ben ordenados e teñen un deseño sinxelo para o normal hoxe en día.
Algúns fabricantes apostan
por interiores moi abigarrados de mandos, botóns e
ruletas, cunha orde que responde máis ben a criterios

Motor: 1.5 TSI
Cilindrada (cc): 1.495
Estrutura: 4 cilindros en liña
Inxección: Inxección directa
Potencia máxima (cv): 150
Par motor en Nm CEE / rpm: 250 / 1.500
Tracción: Dianteira
Caixa de velocidades: DSG
Stop & Start: Si
Dirección: Electromecánica

estéticos que prácticos. Este
modelo checo está deseñado
para que o condutor se sinta
cómodo aos seus mandos en
pouco tempo, e en verdade
que o logra.
A pantalla táctil ten un manexo moi bo e permite acceder a numerosas funcións do
vehículo.

Conclusións
A primeira sensación que
deixa esta berlina é que resulta moi equilibrada para

O maleteiro ten unha boa capacidade, 590 litros

Taller AutoCrew Composcar
Los mejores servicios para tu automóvil.
Multimarca
Mecánica General
Diagnosis
Revisiones
Electricidad / Electrónica

Frenos / Neumáticos
Aire Acondicionado
Chapa y pintura
Electricidad / Electrónica
Exposición y venta de coches

AutoCrew - Red de talleres multimarca y multiservicio.

Confía en nuestra calidad.
¡Te esperamos!

•
•
•
•
•
•
•
•
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•Freos dianteiros / traseiros:
Discos ventilados / Discos
Lonxitude total (metros): 1,814
Anchura (metros): 1,814
Alto (metros): 1,461
Número de prazas: 5
Volume maleteiro (litros): 590
Combustible: Gasolina
Capacidade do depósito (litros): 50
Prezo (euros): 22.630 (con financiamento)

todo os usos. O Skoda
Octavia é un deses coches
que, canto máis se usa, máis
nos agrada. É práctico, cómodo no día a día e cunha
boa relación calidade/prezo.
Ten un interior amplo para
catro pasaxeiros, un maleteiro enorme e un posto de
condución cómodo. Malia
as súas dimensións, como
xa dixemos na proba dinámica, manéxase ben na cidade porque vira moito e
non é excesivamente ancho. Tamén vai moi ben en

vías rápidas, aínda que en
estradas reviradas non está
entre os mellores da súa
categoría.
O Octavia, con este motor
1.5 TSI e co cambio DSG, seduce como coche para todo
e faino máis cantos máis
quilómetros rodemos con
el. Manéxase ben pola urbe,
achega gran seguridade en
estrada, unha capacidade
de carga sorprendente e
unha boa economía de uso.
Isto último avalado polas
anteriores xeracións.

Unha das virtudes do Octavia é a súa amplitude interior

Composcar

Rúa María de los Ángeles de la Gándara
Polígono de Boisaca, 24
15890 (A Coruña)
Tel.: 638 701 760
composcar@autocrew.es
www.autocrew.es
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Sprint Motor >> Eléctricos
Unha opción ecolóxica e real

Os vehículos eléctricos loitan por enchufarse en Galicia
■ ANA COSTOIA Texto ■ SPRINT MOTOR| Fotos

A batalla dos vehículos
eléctricos non só se xoga no
asfalto das grandes urbes.
Cada vez son máis os vehículos que circulan silenciosos polas nosas estradas sen
emitir ningún gas á atmosfera. De feito, neste primeiro trimestre vendéronse xa
84 vehículos eléctricos en
Galicia. Esta cifra, que supera
nunha decena o número de
vendas acumuladas en marzo do ano pasado, representa
un 1,67 por cento de todos os
vehículos eléctricos vendidos
no Estado, segundo os datos
difundidos polo Instituto de
Estudos da Automoción.

Os eléctricos, unha opción
de compra
A compra dun coche eléctrico deixou de ser unha
excentricidade para con-

O 78%
de puntos de
recarga en Europa
concéntranse en
catro países
verterse nunha opción real.
Dispón de diversos beneficios, ademais da propio

contribución á sostibilidade do medio natural. Por un
lado, os coches eléctricos non
pagan impostos ao non emitir ningún gas e no horizonte
albíscanse leis que camiñan
cara a prohibición e limitación de coches de combustión. O exemplo atopámolo
no centro de Madrid onde
este tipo de vehículos xa non
son benvidos.

Vantaxes
Os coches eléctricos consumen moito menos que os de
combustión. Por norma xeral, toda persoa que compra
un vehículo deste tipo ten un
punto de carga na súa propia

O Kia e-Soul ten unha autonomía de ata 452 km cunha soa carga

vivenda pero, a maiores, tanto centros comerciais como
algún centro de traballo inclúe este tipo de infraestruturas que facilitan a mobilidade
e agariman o peto.
A condución vólvese máis

Vendéronse
84 eléctricos
en Galicia nos
primeiros tres meses
deste ano
sinxela ao non dispor de marchas e simplificar os pedais
coa desaparición do embrague. As posibilidades de que
se che cale o coche evapóranse á vez que te despides dos
ruídos do motor.
Outro punto importante ocúpano os incentivos
económicos por parte da
Administración que promove a renovación do
parque móbil e unha mobilidade sostible. Neste sentido, o Parlamento Europeo
e o Consello de Europa estableceron que os Estados
membros debían desenvolver marcos de acción para implantar enerxías alternativas
no transporte e infraestruturas vinculadas. Isto traduciuse
no Plan MOVES.

Plan MOVES
Este proxecto de axudas
establece un desconto para
toda a persoa que compre un
coche eléctrico de menos de
48.400 euros. A subvención
é de 5.500 euros á que cómpre sumar a axuda adicional
de 1.000 euros por parte do
concesionario.
A cambio, quen se beneficia da axuda debe entregar un coche de máis de 10
anos de antigüidade para
facer chatarra del. Para isto,
terá que xustificar que foi o
propietario dese vehículo durante máis dun ano mostrando o imposto de circulación.
Aínda así, a opción eléctrica
sitúa o listón bastante elevado para a gran maioría de
consumidores.
Entre os vehículos que entrarían dentro da subvención
poderiamos atopar o Nissan
Leaf E + 3 Zero que cun prezo de 46.050 euros quedaría
coa axuda nuns 39.550 euros
ou o BMW i3S que pasaría de
43. 650 a 37.150 euros, o Kia
e-Niro 150 que vai de 39.355
euros a 32.855 euros, ten en
contra así estes tres modelos
lanzáronse ao mercado este
mesmo ano.
As diferentes marcas de automóbiles márcanse como
obxectivo liderar o cambio do
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sector cara unha mobilidade con menos emisións e democratizar o seu uso. Deste
xeito, os grandes do sector
non escatiman esforzos nin
creatividade nuns prototipos innovadores, cargados
de deseño e tecnoloxía.

As baterías, un punto
crucial
Un dos puntos centrais na
comercialización dos eléctricos sitúase nas baterías
que, principalmente, se producen en Asia e nos Estados
Unidos. Isto fai que boa parte das veces os eléctricos se
fabriquen en función da demanda. Algúns téñeno máis
fácil como por exemplo
Citroën e Peugeot que fabrican os seus modelos eléctricos, o Berlingo e o Partner,
na factoría de PSA en Vigo.
Por outra parte, moitas
das investigacións céntranse na súa mellora para aumentar a autonomía dos
vehículos eléctricos que está

considerado como un dos
hándicaps principais que colocan as persoas para non facerse cun coche deste tipo.
En Galicia, esta falta de
autonomía dos eléctricos é
o principal motivo para non
compralo segundo a enquisa do Observatorio Cetelem
Motor 2019. Este é o argumento do 59 por cento das
persoas que dixeron que
non mercarían un eléctrico. Boa parte desas mesmas
persoas, un 54 por cento,
colocan como argumento o alto prezo que teñen
e o 51% apela á falta de infraestruturas para cargar as
baterías.
Pola contra, un 27 por
cento de persoas condutoras en Galicia si ten intención de comprar un
coche 100% eléctrico. Da
porcentaxe restante, ese
83%, quere comprar un coche novo nos próximos 12
meses optando a maioría
-un 59%- por un vehículo
híbrido.

Infraestrutura
A maior rede de cargadores prodúcese nas estacións
de servizo convencionais.
Dende Anfac, a patronal
española de fabricante de
coches, destacan que o
mercado deste tipo de mobilidade alternativa segue
atopando altos impedimentos pola falta de infraestrutura suficiente.
Resulta moi iluminador o
feito de que o 78 por cento dos puntos de recarga
en Europa se concentren
en só catro países: Holanda,
Alemaña, Francia e o Reino
Unido. Mentres en España
existen arredor de 5.000
cargadores públicos, en
Holanda rozan os 33.000.

Breve historia dos
eléctricos
Os primeiros coches eléctricos xurdiron na década
de 1880. De feito, fixéronse
bastante populares tanto a

BMW proba os seus eléctricos en condicións extremas (Círculo Polar Ártico)

finais do século XIX como
a comezos do XX ata que
os avances nos motores de
combustión interna e a produción en masa de vehículos
rebaixaron o prezo dos coches de combustión.
Os eléctricos quedaron
reducidos ao esquecemento ata que chegou a crise
do petróleo de 1973 cando rexurdiu o interese por
eles. Os avances nas baterías e na xestión da enerxía
xogou ao seu favor ademais
dunha preocupación global
crecente sobre a necesidade
de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.
Ao mesmo tempo, este tipo
de vehículos proporcionan
independencia enerxética
respecto ás importacións
do petróleo.
Na Unión Europa en 2011
vendéronse dez veces máis
vehículos eléctricos que en
2010. Nos Estados Unidos, a
venda de coches eléctricos
subiron o 82 por cento en
2013. No mercado británico de coches eléctricos explotou a finais de 2014 con
máis de 3.000 unidades vendidas. Na práctica totalidade dos países que pertencen
á OCDE están implantando
políticas de apoio ao vehículo eléctrico co obxectivo de
contribuír á mellora da eficiencia enerxética e á redución das emisións de CO2.
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Skoda Felicia convertible
Sesenta anos dunha paixón sen teito
■ ANA COSTOIA| Texto ■ ARQUIVO SPRINT MOTOR| Fotos

Era 1 de marzo de 1959
cando a marca checoslovaca Skoda arrasou na Feira da
Primavera que se celebraba
na cidade alemá de Leipzig. A
compañía conseguiu atraer a
toda a multitude coa presentación de dous modelos que
quedaron gravados na historia: o Octavia e o convertible
Skoda Felicia, que aparecía por
vez primeira ante o público.
O Felicia de teito aberto continuou movendo ás multitudes
e, nese mesmo mes de marzo,
acaparou novamente a atención internacional no Salón
de Xenebra. A partir do 4 de
abril de 1959, Skoda tamén
presentou tres exemplares do
novo convertible no Colisem
de Nova Iorque que, nese momento, tratábase do mercado
automobilístico máis grande
do mundo polo que dispuña
dunha alta importancia para os
fabricantes.

O éxito dos convertibles
A aposta de Skoda polo
Felicia convertible non é casual. Nesta época a paixón non
tiña teito e os convertibles europeos causaban auténtico

furor nos Estados Unidos converténdose en grandes éxitos
de importación. É tempo do
Karmann Ghia, un convertible
de dúas prazas comercializado por Volkswagen en 1961,
do Porsche 356 producido

O Felicia
convertible
arrasou nas feiras
internacionais
como a de Leipzig e
Xenebra
entre 1948 e 1965 por Erwin
Komendo ou o mesmo 1965
Shelby Cobra, un dos convertibles máis bonitos que deu a
historia automobilística que
xa dispoñería de nacionalidade anglo-estadounidense.

As melloras do Felicia
convertible
Para o deseño do Felicia,
Skoda tomou como modelo
ao seu antecesor: o Skoda 450
que se lanzara como convertible en 1957. A designación
do tipo derivouse do número

de cilindros e a potencia do
motor, o Skoda 450 tiña catro cilindros de 50cv. A maioría das 1.010 unidades que se
fabricaran antes do cambio de
modelo de 1959 foron parar a
mercados esixentes como o
de Gran Bretaña e dos Estados
Unidos.
O Felicia, que se produciu
na planta de Kvasiny, incorporou bastantes melloras técnicas. No lugar do resorte plano
montado transversalmente
que utilizaban os 450, o eixo
dianteiro do Felicia usou resortes helicoidais. Grazas aos
grandes bloques silenciosos
de caucho, transmitíanse significativamente menos vibracións a través do chasis do
tubo central á carrocería completamente metálica. Os faros,
agora asimetricamente refinados, iluminaban a estrada de
xeito máis efectivo. Ademais
do teito pregábel estándar,
Skoda incluso ofreceu un lixeiro teito de fibra de vidro de 27
quilogramos como unha opción para o Felicia.
A versión básica do Felicia
pesaba 930 quilogramos e
tiña unha carga útil de 300 quilos. Neste 2 + 2 podían viaxar

comodamente catro persoas
acompañadas dunha equipaxe de ata 320 litros de volume no maleteiro. Empurrábao
un motor de gasolina de 1.089
centímetros cúbicos cunha potencia de 50 cabalos e cunha
velocidade máxima de 130
quilómetros por hora. O consumo medio era de 9 litros cada
100 quilómetros. En definitiva, tratábase do coche perfecto para gozar das escapadas de
fin de semana.

Primeiro ano de produción,
todo un éxito
No primeiro ano de produción, exportouse case o 70%
das 3.251 unidades fabricadas.
Dous anos despois, en marzo
de 1961, Skoda volveu presentar unha versión revisada do
Felicia en Xenebra. Ademais
dunha grella do radiador máis
distintiva e os faros traseiros
en forma de pinga, o Felicia
gozaba dun elegante deseño
no interior. Os asentos dianteiros eran abatibles, o panel de
control estaba feito en plástico reforzado con fibra de vidro
Polytex cun revestimento de
coiro artificial negro. No teito
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ríxido de fibra de vidro engadíronse fiestras laterais que
podían abrirse e a panca de
cambios pasou da columna
de dirección ao túnel central.
Coa gasolina de 70 octanos a
entrega de potencia do motor
aumentou en dous cabalos.
Ao ano seguinte, en 1962,
apareceu unha versión máis
potente chamada Felicia
Super cun motor de catro
cilindros de 1.221 cc e dous
carburadores fabricados pola
marca checoslovaca Jikov.
Esta motorización rendía 55cv
a 5.100 rpm e 82 Nm de par
a 3.000 rpm. A versión Súper
pesaba dez quilos máis que
o modelo básico e alcanzaba unha velocidade máxima
de 135 km/h sobre uns pneumáticos máis anchos, que medían 5.90-15.

Familia Felicia
A popular familia de modelos Felicia produciuse ao
mesmo tempo en Kvasiny,
a mesma cadea de montaxe da que saíu o exitoso
Octavia Combi. Para 1964,

producíranse 1.863 vehículos Felicia e Felicia Super na
planta antes de que acaba a
era dos Skoda con carrozaría
aberta, chasis de tubo central e o concepto clásico de
tracción traseira con motor

de Felicia nos eventos de coches clásicos experimentan o
grande afecto que este modelo esperta ente os fans de automóbiles clásicos de Europa
Occidental a China.
.

No primeiro
ano de produción,
exportouse case
o 70% das 3.251
unidades fabricadas

O éxito da marca checa nestes anos era moi importante
dentro da economía internacional. A marca checoslovaca
trátase dunha das máis antigas
do mundo xa que comezou a
producir automóbiles en 1905,
despois de dedicar o negocio á
fabricación de bicicletas.
Durante a Primeira Guerra
Mundial era unha das maiores
fábricas de armamento producindo grandes cantidades de
camións. Na Segunda Guerra
Mundial, Skoda produce para
o bando nazi. Ao seu remate,
en outono de 1945, esta marca
-e todos os fabricantes importantes do país- pasou a formar
parte da economía da Unión
Soviética obtendo unha boa
reputación ao producir vehículos como o 440 Spartak, 445
Octavia, o 1000 MB e o propio
modelo Felicia que está de aniversario. É nesta época cando o
fabricante checo se consolida
como unha marca de prestixio
internacional por fabricar automóbiles seguros e resistentes.
Cómpre ter en conta que
nestes anos, Skoda e outras
marcas soviéticas como Zil,
Moskvich ou Gaz, fabricaban
coches para a xente pero tamén producían vehículos de
carreiras. As probas máis importas do panorama comunista eran a copa da Amizade

dianteiro. Skoda estábase preparando para a produción da
xeración completamente redeseñada equipada con motores traseiros que comezou
ese mesmo ano cos 100 MB.
Sesenta anos despois da estrea mundial, o Felicia aínda
goza dunha gran popularidade. Por un lado, isto demóstrase no crecente interese dos
coleccionistas de automóbiles clásicos e no aumento dos
prezos de mercado de exemplares ben conservados. Por
outro lado, os condutores

Skoda, a marca da historia

entre País Socialistas (FSCC) e a
Fórmula 1 soviética. Isto favorecía os avances tecnolóxicos
vinculados ao sector do motor
dentro das estratexias que o
comunismo trazaba á hora de
decidir sobre a súa produción.
Coa destrución da Unión
Soviética, e a consecuente privatización das industrias, este fabricante non tivo
máis opción que vincularse
ao socio estranxeiro máis forte. Neste caso, a escollida foi
Volkswagen. En abril de 1991
Skoda converteuse na cuarta
marca en integrarse no Grupo
Volkswagen.

Actualidade
A marca checa comezou
a ascender dentro do mercado, especialmente no europeo, aínda que a base de
perder unha parte da súa personalidade. O modelo Skoda
Octavia compartirá estrutura co Golf, o Audi A3 e o Seat
León e, noutro lado, o Fabia
fará o mesmo co Volkswagen
Polo e o Seat Ibiza.
O desenvolvemento técnico foi avanzando, os modelos cada vez resultaron máis
atractivos e a imaxe de Skoda
comezou a mellorar aínda que
non conseguía deixar atrás a
concepción de ser unha marca de segunda categoría. Por
exemplo, nun anuncio de
2003 na televisión británica,
un empregado na cadea de
produción está colocando as
insignias de Skoda no capó
dos coches. Cando se achegan os modelos máis recentes
da marca para ser ensamblados, o traballador sorpréndese e non lles coloca os logos
aos coches pensando que son
demasiado bos para tratarse
dun Skoda. A arriscada campaña publicitaria funcionou e
fixo que Skoda aumentase as
vendas nun país tan esixente
como Inglaterra.
A funcionalidade e a calidade dos vehículos continúan a
caracterizar a Skoda, unha das
marcas de automóbiles máis
antigas do mundo que, dende
o inicio, deixou pegada na historia ao mesmo tempo no que
a historia deixou pegada nela.
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DS Techeetah lidera o campionato de equipos da Fórmula-E
comentaba que “André
Lotterer protagonizou un gran
día. A súa incrible volta en cualificación e o segundo posto en
carreira, mostrou o seu verdadeiro espírito de loita e destacou o excelente rendemento
dos monoprazas. O seu duelo con Mitch Evans foi apaixonante e emocionante ata a
última volta. Este resultado e
grazas ao traballo en equipo,
que puxeron ao DS Techeetah
no liderado do campionato
de equipos cando imos cara
a E-Prix de París, a carreira de
casa para DS Automobiles, o
único fabricante francés no
campionato".
Grazas á pole position e á
segunda posición conseguida
por André Lotterer no E-Prix de
Roma, DS Techeetah sitúase
líder do campionato de equipos, unha boa posición de cara
á carreira que se disputará en
París o vindeiro 27 de abril.
Un E-Prix cheo de acción
na capital italiana cun André
que non só conseguiu a pole,
senón tamén a superpole e
partiu primeiro en carreira.
O seu compañeiro Jean-Éric
Vergne tivo un problema na
suspensión dianteira do seu
monopraza e tomou a saída
decimosexto. Unha emocionante carreira cunha batalla
en pista entre André e Mitch
Evans, que utilizou o Attack
Mode para proclamarse vencedor. André Lotterer (2º clasificado), “foi un día de sentimentos
atopados. conseguín a miña
primeira pole position e puntuei, pero tiña moitas ganas de
gañar e creo que tiña o coche
para iso. Agora temos que ver
o que sucedeu, porque comecei a ter problemas cos pneumáticos a metade de carreira,
así que non puiden manter a
Mitch detrás de min. Ao final
foi unha pelexa limpa e estivo
ben o ter unha carreira na que
puidemos administrar ben a
enerxía. Atopámonos nunha
boa posición, así que agardo
poder conseguir a miña primeira vitoria pronto. Agora
estou máis seguro que nunca
e creo que teremos unha boa
segunda parte da tempada".

Jean-Éric Vergne (14º), "teño
que dicir que o día foi moi duro
para min. Fixen unha boa carreira malia saír 16º, logo dunha mala cualificación na que
tivemos un pequeno problema técnico. Puiden recuperarme e logrei marcar a volta
rápida, pero daquela unha penalización deixoume fóra dos
puntos. Debería haber liderado o campionato hoxe, pero
aínda nos quedan moitas carreiras. Habemos ter unha boa
carreira e André terminou segundo marcando varios puntos para o equipo. En xeral non
está tan mal, e agora só necesitamos que os dous coches suban ao podio en París. ¡Iso sería
xenial!”
Mark Preston, DS Techeetah
Team Principal, comentou que

“André pilotou hoxe de forma
brillante. A vitoria estivo moi rifada e André merecíala. Temos
un gran coche, polo que o resto da tempada debería ser bo.
Jean-Éric tivo a desgraza de ter
un problema técnico na cualificación que lle fixo colocarse
na parte de atrás, e iso comprometeu o inicio da súa carreira. Fixo un gran traballo ao
subir ata a sétima posición antes da súa penalización”. Tamén
subliñou que “ata agora habemos ter sete carreiras con sete
vencedores de equipos diferentes. Se iso non mostra a incrible competitividade deste
campionato, non sé o que o
podería facer. É un campionato incrible”.
Xavier Mestelan Pinon, director de DS Performance,

DS Techeetah Formula-E
O equipo chinés DS
Techeetah Formula-E está
inscrito no Campionato ABB
FIA Formula E. O propietario
do equipo é SECA (Shanghai)
Limited.
O equipo gañou o
Campionato de Pilotos de
2017/2018 con Jean-Éric
Vergne e co apoio de André
Lotterer obtivo o segundo lugar na clasificación de equipos da tempada 2017/2018
de Formúlaa E.
Para a tempada 2018/2019
do Campionato ABB FIA
Formula E, Techeetah asociouse con DS Automobiles para
ser DS Techeetah.

Axenda

Sprint

ESPAZO
RESERVADO PARA
A SÚA
PUBLICIDADE

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39
Santiago de Compostela
✆ 981 593 636

¡TENEMOS EL BOCADILLO QUE TE GUSTA!

Bocadillos
Sandwich
Hamburguesas
y Pollos Asados
Rosalía de Castro, 23 | Esquina Montero Ríos | ✆ 981 590 538
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Competición primaveral
Arriba as revolucións!
■ MIGUEL CUMBRAOS| Texto ■ TOMÁS CUMBRAOS DÍAZ, MC E SPRINT MOTOR| Fotos

A primeira do ano. Tralo triunfo de Ares na cita inaugural do galego de ralis 2019, A
Coruña, chegou a primeira vitoria do exercicio para o actual campión, Víctor Senra. Foi nun
complicado Rali de Noia, onde a chuvia ocasionou moitas complicacións. O de Dumbría fíxose
acompañar no podio polo portugués Costa e polo naronés Cagiao.

Dobrete. Para o actual propietario do cetro asturiano de ralis, Óscar Palacio. O piloto do
Fiesta R5 venceu sen oposición nas dúas primeiras mangas do ano, La Espina e Tineo, separadas
xeograficamente por pouco máis de vinte quilómetros.

Dúas de dúas. Tamén para outro campión en título. Estamos a falar de Xevi Pons, que co
seu Skoda Fabia R5 volveu vencer no CERT. O fixera na primeira proba, Lorca, e repetiu triunfo na
manga celebrada en Lorca.

Reparto. De primeiras posicións, neste caso na montaña galega. Marín, que se realizaba
por primeira vez, veu como o campión Vieitez vencía, mentres que na recuperada A Saleta, o
mellor foi Pablo Rey.

Vitoriosa. Resultou a segunda manga do
estatal de autocrós celebrada en Lleida. Para
os intereses galegos. Dunha banda o coruñés
Muíños venceu de forma absoluta en Carcrós,
onde o tamén galego Ramilo foi terceiro. Perfecto Calviño, na súa, liderou entre os turismos,
obtendo posicións de podio os Yacarcross de
Herrerías e Remuiñán, nas categorías de Carcrós Júnior e Promoción respectivamente.

www.codigocero.com
D I A R I O D E N O VA S T E C N O L Ó X I C A S D E G A L I C I A
Sigue a última hora de todo o que che interesa en materia de I+D+i.
O noso boletín diario é o de maior difusión por subscrición en Galicia,
tal como o amosan os máis de 3.000 subscritores que reciben no seu
correo electrónico un resumo de xeito gratuíto do máis destacado
en materia de novas tecnolóxicas.
A que agardas? Subscríbete XA!
Síguenos en:

Competición >> Sprint Motor 31

Moita variedade. Na que se está dando na Fórmula E, que desenvolveu unha nova cita,
desta volta nas rúas de Roma. Sete vencedores diferentes no que va de tempada, sendo Evans o
que triunfou na cidade italiana. D’Ambrossio, do equipo Mahindra continúa como líder.

Retorno triunfal. Para o equipo Citroën, no seu regreso ao CERA. Na manga que abría o
calendario, Sierra Morena, triunfo de Pepe López, cuxo C3 mandou por diante dos Hyundai de
Ares e Pernía. Magnífica performance doutros pilotos galegos, como Blach, cuarto, ou Berdomás,
que liderou a Copa Ibérica Peugeot.

Final inesperado. O que se deu no Tour de Corse, a proba francesa do WRC. Camiño dunha vitoria moi traballada, Evans veu como o seu Ford Fiesta picaba unha roda na derradeira especial, power stage tamén, deixando en bandexa a vitoria ao Hyundai do belga Thierry Neuville.

Asturiano tamén. O mundo do ralimix galego tivo no asturiano Abel Jurado un dos seus
grandes dominadores nos último anos. Outro piloto do Principado, Borja González, venceu na
manga inaugural do 2019, onde o mellor galego foi Javier Ramilo.

Primeiro líder. O europeo de ralis históricos púxose en marcha coa disputa do Rali
Moritz Costa Brava. Terceira vitoria nesta carreira para a parella italiana “Lucky”-Pons, que
empregaron un Delta Integrale. Casas e Boto,
oitavos cun Porsche, foron os mellores representantes estatais.
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NUEVOS HORIZONTES

NUEVO LEXUS UX 250h HÍBRIDO
POR 250€/MES*
El nuevo Lexus UX 250h desafía todo lo anterior. Su tecnología 100 % híbrida
autorrecargable y su rompedor diseño son la expresión de una fuerza inconfundible,
capaz de desafiar nuevos horizontes.
*48 cuotas de 250€/mes. Entrada: 11.922,30€. Última cuota: 19.314,79€. TAE: 9,18%
Descubra más en www.lexusauto.es
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LEXUS GALICIA-BREOGAN AUTOLUX S.L.
Avda. das Mariñas, 288 - Perillo - Oleiros (A Coruña) - Tel. 981 160 444
Ctra. de Camposancos, 141. Nave 3 - Vigo - Tel. 986 203 320
Ctra. de la Coruña, Km. 36/38 - Lugo - Tel. 982 264 246
www.lexusauto.es/lacoruna
135 kW 184 CV. NEDC 4,1 l/100km. CO2: 94 g/km.
WLTP 120 g/km. 5,3 l/100 km. NOx: 0,007 g/km.
Lexus UX 250h Business MY19 con Full Drive. PVP recomendado: 35.500€ por financiar con Lexus Privilege. Entrada: 11.922,30€. TIN: 7,95%. TAE: 9,18%. 48 cuotas de 250 € / mes y última cuota (valor futuro garantizado): 19.314,79€.
Comisión de apertura financiada (2,75%): 648,39€. Precio Total a Plazos: 43.237,09€. Importe Total de Crédito: 24.226,09€. Importe Total Adeudado: 31.314,79€. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal
en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 20.000€. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar su UX 250h Business MY19 con Full Drive por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos
adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional,
y paquete de Full Drive incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Oferta válida hasta el 31/05/2019. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no
corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de UX 250h Business MY19 con Full Drive: Emisiones de CO2 Ciclo mixto WLTP - Emsiones de CO2 Ciclo Combinado NEDC: 120 g/km - 94 g/km. Consumo de
combustible ciclo mixto WLTP - Ciclo combinado NEDC: 5,3 l/100 km - 4,1 l/100 km. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos la normativa
europea, sobre cada versión de motorización y equipamiento. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con
otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipamiento instalado después de la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2. Para más
información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con la División de LEXUS de Toyota España S.L.U. o su Concesionario LEXUS. El paquete Full Drive ofertado se refiere a la contratación
conjunta de Financiación con Lexus Privilege, Seguro Lexus Premia durante 1 año, Servicio de Conectividad Lexus Connected durante 4 años y Programa de mantenimiento Care durante 4 años. El servicio de Conectividad Lexus Connected
incluye wifi a bordo y servicios de geolocalización asociados al vehículo. Incluye primer año de Seguro Lexus Premia Todo Riesgo con Franquicia de 300€ ofrecido en régimen de coaseguro por AIOI NISSAY DOWA INSURANCE
COMPANY OF EUROPE Ltd. y LIBERTY SEGUROS con la Mediación de TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED para clientes UX mayores de 27 años, más de 5 años de carnet y bonificación acreditada de 4 o más años
sin siniestros o 5 años y máximo un siniestro. Seguro ofrecido en régimen de Coaseguro por: AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE Ltd. Sucursal en España. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo:
24389, Libro:0, Folio: 188, Sección: 8ª, hoja M-438684. Inscripción: 6ª, CIF: W0060072F. Y LIBERTY SEGUROS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 29777, Sección: 8ª, Hoja
M-377.257, Folio: 2. CIF A48/037642. Con la Mediación de TOYOTA INSURANCE MANAGEMENT LIMITED. Condiciones sujetas a la normativa de contratación y aceptación del riesgo por parte de la Compañía.

