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Motos

LLCONDIÇÕES ESPECIAIS
divulgação

A BMW 310
GS é um dos
modelos
que terão
desconto na
Black Friday

Black Friday em duas rodas
BMW faz promoção com R$ 2 mil em descontos, entre outras facilidades

C

om a onda do Black Friday, a divisão de motos
da BMW anuncia descontos para toda sua linha.
Além de taxa de juros de 0,99%
para o plano de financiamento em 24 vezes pelo BMW Select, os clientes que comprarem até o dia 30 terão direito à
primeira revisão grátis. Entre
os modelos mais em conta, a G
310 GS, por exemplo, está com

desconto de R$ 2 mil e passa a
custar R$ 23.900. Para ter direito ao benefício, a revisão deve seguir o plano de manutenções do manual do proprietário.
Entre outros modelos, destacam-se a F 750 GS Sport —
que passa dos R$ 42.950 para
R$ 39.900, mais bônus de R$
2.000 na valorização da moto usada como parte de pagamento — além da BMW F 850

GS Premium (de R$ 53.950
por R$ 49.900) e a R 1250 GS
Sport — que pode ser adquirida por R$ 69.950, nas mesmas condições de bônus para a base de troca. Para este
último modelo, o cliente opta entre um GPS Navigator
V ou emplacamento grátis.
Segundo a BMW, o plano Select
— que dispõe da taxa juros exclusiva de 0,99% para o plano de

financiamento em 24 vezes —
foi desenvolvido para facilitar a
aquisição de motocicletas novas
por financiamento na modalidade CDC. Ele é voltado a clientes pessoas físicas ou jurídicas
e tem garantia de recompra da
moto ao final do contrato. Confira com os concessionários as
condições para cada modelo.
Há duas semanas, a BMW
anunciou a chegada de novas

cores para os modelos mais
em conta da marca. Enquanto a BMW G 310 R (R$ 23.900)
ganha opção de vermelho, a GS
(R$ 20.900) estará disponível
em cinza e azul. No caso desta última, as laterais da carenagem recebem acabamento na
cor cinza fosco com a inscrição
GS em amarelo.
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