
 
A lendária Vespa Primavera está de volta  

MILÃO, 6 de dezembro de 2013 /PRNewswire/ -- No Paris Salon de la Moto, aberto de 3 a 8 
de dezembro, a nova Vespa Primavera teve sua estreia francesa. 

Lançada há um mês na imprensa mundial na feira EICMA 2013 de Milão, a Vespa Primavera 
já está sendo comercializada em toda a Europa e, na sequência de uma apresentação em 
Hanói, no Vietnã e países da Ásia também. 

Para visualizar o Comunicado à Imprensa em Multimídia, favor clicar: 
http://www.multivu.com/mnr/63504-vespa-primavera-legend-is-back  

A primeira Vespa Primavera surgiu em 1968. Este foi o ano que testemunhou uma nova 
consciência entre a geração mais jovem, que, de repente queria gritar por liberdade. 

Ágil, com linhas inovadoras, desempenho brilhante, fácil e divertida para passear, há 45 
anos, a Vespa Primavera foi uma lufada de ar fresco. Pequena e rápida, ela se tornaria um 
dos modelos mais duradouros e mais amados da história da Vespa, igualmente popular entre 
os rapazes e moças. 

Jovem, inovadora, tecnologicamente revolucionária e ágil, preocupada com a proteção 
do meio ambiente, a nova Vespa Primavera é a protagonista de sua época, herdando toda a 
alegria da vida andando de mãos dadas com a história de um modelo que é um culto na 
árvore genealógica da Vespa. 

Com um novo design radical, novo corpo em aço, novos tamanhos, ainda ágil, mas 
ainda mais estável e confortável, a Vespa Primavera renasce, alimentada pelos ultra 
modernos e motores ecológicos 50cc, 125cc de 3 válvulas e 150cc de 3 válvulas, 
apropriando-se de algumas das soluções estilísticas e técnicas da Vespa 946, o modelo mais 
prestigioso e tecnologicamente avançado já concebido. 

A nova Primavera está de volta em um dos momentos mais brilhantes da história da Vespa 
946, que foi apresentada ao mercado americano com o lançamento que teve lugar em 
Manhattan em 25 de outubro, depois de já ter sido apresentada na Europa e Ásia. 

O recorde de novos produtos oferecidos é acompanhado pelos recordes de vendas: de 
janeiro a outubro de 2013, a marca Vespa registrou o número excepcional de mais de 
158.000 unidades vendidas em todo o mundo, 20.600 veículos a mais do que os 137.000 
vendidos nos primeiros dez meses de 2012. 

Esta é mais uma confirmação do progresso extraordinário da marca Vespa tem obtido 
nos últimos dez anos: desde 2004, quando as vendas totais atingiram 58.000 unidades, os 
números subiram para 100.000 em 2006 e 165.000 Vespas fabricadas em 2012, um recorde 
que está prestes a ser batido em 2013. 

Em menos de dez anos, de janeiro de 2004 a outubro deste ano, um total de 1.207.827 
Vespas foram vendidas em todo o mundo.  
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