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No excelente teste comparativo do
Monza Cia sic como Santana GLS . pu
blicado na edi~iio 318, creio que houve
apenas uma pequena falha ou esqueci
mento. Refiro-me a localiza~ii.o do dois
far6i de milha do Monza Classic, o que,
na minha opiniao. os tomam antic ltlicos
e antiaerodinamicos. alem, naturaJmente,
de mais vulnernvei a quebras e a roubo.
Com efeito, no primeiro Monza que tive,
esses far6is de milha foram roubado trc
vezes. tendo a partir de entao desistido
de recoloc:i-los. Alem do mais. melhor
que eu. Quatro Rodas sabc que outro
carros nacionai de ultima gera~ao jci
vern com esse acess6rio devidamente em
butido e protegido na pr6pria grade (San
tana GLS. Opala Diplomata) ou no spoi
ler (Gol GT. Voyage GLS . Escort). Por
tan to, e inadmissfvel que um Carro da ca
tegoria e p~o do Monza Classic ainda
venha com os far6is de milha pendurado
como dois badulaques. - Renato S..
Yassuda (P!ndamonhangaba, SP).
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ao spoiler. Enquamo isso. no Monza ,
sao apenas Jixados ao spoiler. permane
cendo saliemes e mais sujeiro.s a danos.
£ verdade que 1100 runa localizariio riio
ruim qualllo lJ adorada nos Samano e Es
cort mais anrigos. em que esse.s farois ji
ca\•am complerameme exposros. Mas. de
qualquer forma. merece dos esrilisras dll
GM wna soluriio mais compereme.
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CARO, E AINDA
DUAS COBRAN<;AS?

Em !ransito pela Via Dutra , fui sur
preendida por defeito medinico em mi
nha Caravan .. com a parada complela do
motor sem que fosse ouvido qualquer rui
do de pe($a quebrada. Aflita, providenciei
o guinchamento do vefculo para a con·
cessionaria da fabrica da regiao, a Tauba
te Veiculos. Na ocasiao, combinei com o
gcrente de cntrar em contato comigo para
qualquer eventualidade que surgisse, au
torizando-o a cfetuar somente o trabaJho
indispensavet para colocar a Caravan em
condi~Cies de scguir viagem . Para minha
surpresa. no entanto. me foi apresentada
uma coma de Cz$ 5 615.37. referente a
miio-de-obra e a uma infinidadc de pe~a
0 /eiror rem raziio. Embora niio seja trocadas. Argumentei que deveria antes
um ospecro de importcinda fimdamental. ter sido consultada, ao que me responde
esquecenros de mencionar. na analise ram que. se niio saldasse a divida. nao
dos dois carros, que o Samana GLS, as· poderia rctirar o carro. Solicitei, ~ntii.o,
sim como os outros modelos citados. leva as pe~as antigas substiturdas, ao que se
sobre o Monzo Classic a vamagem de negaram. afinnando que " tinham ido pa
ter seus farois de milha mellror proregi ra o lixo" . Necessitando do autom6vel
dos, jd que vem incorporados a grade 011 para seguir viagem, quitei o debito atra
ves de canao de credito. Posrerionnente,
recebo em minha residencia uma fatu
ralduplicata emitida pela Taubate Vefcu
los Ltda. no valor da nota fiS¢al quitada,
para pagamento no Banco Mercantil de
Sao Paulo . Sao comuns situa¢es como
essa? - Marta Leopoldina de Barros
MeUo (Santos, SP).
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Copia dessa cana foi enviada a GM.
que assim se manifestou: " Enrramos em
comato com a Taubare Veiculos Ltda.,
da qual obtivemos cam:elamenfo da co
branfa indevida. bem como ressarcimen
to para a leitora de cheque no valor de
Cz$ 228,00 cobrados a mais por ocasiiio
do conserto. Quamo a subsrituiriio das
per;as. fomos informados _pela conc~ssio
ndria de que foi necessano para devca~ 0
vefculo em perfeitas condir;oes de funcro
namenro". Posterionneme procurada. a
leirora confirmou as providencias, embo
. ra ainda nao tivesse re<:ebido o mencio
• nado clreque.
QUATRO RODAS

