São Caetano do Sul, 14 de Março de 2020.
COMUNICADO VENDAS GMB CJC 2020

À Rede de Concessionárias Chevrolet
At.: Diretoria e Gerência de Vendas
Ref.: Manual de Especificações de Vendas – Novo Tracker

Novo Chevrolet Tracker – Ano Modelo 2021
Prezados concessionários,
Chegou o Novo Tracker 2021, o SUV da Chevrolet que irá surpreender a todos!
Estamos antecipando o início das vendas do Novo Tracker em relação ao planejado
inicialmente, para o dia 14 de Março de 2020.

O Chevrolet Tracker é um SUV que chega para liderar uma verdadeira transformação
no segmento oferecendo recursos exclusivos e avançados de tecnologia em
segurança, conforto e conectividade; requisitos indispensáveis para o segmento onde
o consumidor é cada vez mais exigente.
O novo design é moderno e esportivo destacando as novas linhas da carroceria de
visual imponente. Suas dimensões cresceram em relação ao modelo anterior
garantindo um porte de um verdadeiro SUV. As dimensões foram otimizadas,
proporcionando melhor aproveitamento do espaço interno para passageiros, além do
porta-malas que agora conta com duplo compartimento de carga, mais versátil e
resultando em maior capacidade de carga com 393 litros.
Nada nesta mensagem tem a intenção de ser uma assinatura eletrônica a menos que uma declaração específica do contrário seja incluída nela. Observação de
confidencialidade: Esta mensagem é destinada somente à pessoa ou entidade para a qual é endereçada. Pode conter material confidencial e/ou privilegiado. Qualquer
revisão, transmissão, divulgação ou outro uso ou qualquer ação tomada por confiança nesta mensagem por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário pretendido
é proibida e pode ser ilegal. Se você recebeu esta mensagem por engano, entre em contato com o remetente e apague-a do computador.

No interior do veículo, destaque para o design do painel orientado ao motorista com
leve inclinação de 7 graus, para facilitar o acesso aos comandos. Nova tela LCD de 8”
em formato pedestal integrada ao painel para melhor visibilidade e ainda
acabamento premium em 2 tons (Preto Jet Black e Azul Captain) nos bancos, painel de
instrumento e painéis de porta.

SEGURANÇA 360:
Para a Chevrolet, a segurança é uma prioridade, e com o novo Tracker não é diferente:
itens da mais avançada tecnologia asseguram a proteção dos passageiros durante a
direção, tais como 6 airbags de séries (dianteiros, laterais e de cortina), alerta de
colisão frontal com frenagem de emergência, alerta de ponto cego, sistema de
monitoramento de pressão dos pneus e o exclusivo sistema OnStar
CONECTIVIDADE NÍVEL 4:
O Novo Tracker é o único no segmento que oferece conectividade nível 4, sendo este
um dos grandes diferencias do produto. Novo sistema MyLink com tela de 8” com
AndroidAuto e AppleCarplay, acesso à internet de alta velocidade com Wi-fi nativo,
carregador sem fio, 2 entradas USB para os ocupantes do banco traseiro e aplicativo
Nada nesta mensagem tem a intenção de ser uma assinatura eletrônica a menos que uma declaração específica do contrário seja incluída nela. Observação de
confidencialidade: Esta mensagem é destinada somente à pessoa ou entidade para a qual é endereçada. Pode conter material confidencial e/ou privilegiado. Qualquer
revisão, transmissão, divulgação ou outro uso ou qualquer ação tomada por confiança nesta mensagem por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário pretendido
é proibida e pode ser ilegal. Se você recebeu esta mensagem por engano, entre em contato com o remetente e apague-a do computador.

MyChevrolet que possibilita acessar funções do carro a distância, como por exemplo
destravamento de portas remoto
COMFORTO DE CATEGORIA SUPERIOR:
O Novo Tracker traz ainda itens muitas vezes encontrados apenas em veículos de
categoria superior destacando-se pelo teto solar panorâmico, ar-condicionado digital,
sensor de chuva, sensor crepuscular e Easy Park, o exclusivo sistema de
estacionamento semi-automático. Todas essas tecnologias garantem o conforto e
conveniência desejados que diferenciam o Tracker de seus competidores no segmento
de SUV.
MOTOR TURBO ECOTEC:
Os novos motores Turbo ECOTEC do Chevrolet Tracker destacam-se pela eficiência e
consumo de combustível, entregando muito mais performance e prazer ao dirigir. Os
motores 1.0 Turbo (116 cv de potência e 16,8 mKgf de torque) e 1.2 Turbo (133 cv e
21,4 mKgf de torque) são os mais econômicos entre seus principais concorrentes, sem
abrir mão de uma alta performance.
ACESSÓRIOS:
Para dar mais personalidade ao Novo Tracker, desenvolvemos um extenso portfólio
de acessórios com 55 itens.
VERSÕES:
O Novo Tracker vem com 6 novas versões que estão ainda mais equipdas, pensadas
para atender uma maior faixa do mercado e um público cada mais exigente:
•
•
•
•
•
•

Tracker Turbo (Automático) – versão dirigida apenas ao público PCD
Tracker Turbo (Manual)
Tracker Turbo 1.2 (Automático)
Tracker LT Turbo (Automático)
Tracker LTZ Turbo 1.2 (Automático)
Tracker Premier Turbo 1.2 (Automático)

Nada nesta mensagem tem a intenção de ser uma assinatura eletrônica a menos que uma declaração específica do contrário seja incluída nela. Observação de
confidencialidade: Esta mensagem é destinada somente à pessoa ou entidade para a qual é endereçada. Pode conter material confidencial e/ou privilegiado. Qualquer
revisão, transmissão, divulgação ou outro uso ou qualquer ação tomada por confiança nesta mensagem por pessoas ou entidades que não sejam o destinatário pretendido
é proibida e pode ser ilegal. Se você recebeu esta mensagem por engano, entre em contato com o remetente e apague-a do computador.

Além disso estará disponível com 7 cores de pintura externa:
•
•
•
•
•
•
•

Branco Summit – Sólida
Cinza Satin Steel – Metálica
Azul Eclipse – Metálica
Prata Switchblade – Metálica
Preto Ouro Negro – Metálica
Vermelho Chili – Metálica
Azul Power – Metálica, exclusivo da versão PREMIER

NOVO CHEVROLET TRACKER
#CHEGADEARREPENDIDOS #SUVDESERIE
Boas Vendas!
Paulo Leandro Santos
Gerente de Marketing do Produto

José Luis Mina
Coordenador de Marketing do Produto

Consulte o MEV anexo para conferir detalhes de cada versão.
*Os recursos e as funções disponíveis podem depender de compatibilidade com o dispositivo smartphone
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