Triumph lança promoção com condições
especiais para quase toda linha no Brasil
A Triumph está lançando uma grande promoção de vendas envolvendo quase
toda a sua linha comercializada no Brasil. Com o mote “Triumph Time”, o objetivo
é mostrar para o consumidor que esta é uma ótima hora para adquirir uma
motocicleta da marca com condições especiais. A promoção é válida somente
durante o mês de abril.
As duas novas versões da Tiger 800, XRx e XCx, podem ser adquiridas com
entrada de 45%, 23 prestações fixas e uma parcela final equivalente a 40% do
preço da moto. Assim, a Tiger 800 XRx, com preço sugerido de R$ 42.190,00,
pode ser adquirida com entrada de R$ 18.985,50 (45%), 23 prestações fixas de R$
664,56 e uma parcela final no valor de R$ 16.876,00 (40%). Já o modelo XCx, cujo
preço é R$ 45.390,00, está disponível com entrada de R$ 20.425,50 (45%), 23
prestações de R$ 710,46 e uma parcela final de R$ 18.156,00 (40%).
Na compra dos modelos Tiger Explorer e Tiger Explorer XC o consumidor leva de
brinde, sem qualquer custo adicional, um jogo de malas laterais.
Já o modelo Thruxton, ano-modelo 2014-2015, está sendo comercializado com
taxa zero de juros, entrada mínima de 40% e até 24 parcelas fixas. O modelo, que
tem preço sugerido de R$ 33.490,00, pode ser adquirido com entrada de R$
13.396,00 (40%) e 24 prestações mensais de R$ 883,81.
Outros modelos de linha Triumph também estão com condições especiais. A linha
Speed Triple, ano-modelo 2014-2014, está sendo oferecida pelo financiamento
com juros mensais de 0,36%, sendo 50% de entrada e até 24 prestações fixas. As
motocicletas Street Triple 675, Street Triple 675R, Bonneville T100, Daytona 675,
Daytona 675R e Tiger Sport, todas ano-modelo 2015-2015, estão sendo vendidas
com taxas de juros de 0,99%, com entrada mínima de 40% e o saldo em 24
parcelas.
SOBRE A TRIUMPH
A Triumph Motorcycles Brazil é a 10ª subsidiária da empresa pelo mundo e
conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus (AM). A marca conta

com 12 concessionárias nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão
Preto (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG),
Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e Florianópolis (SC). Em breve será aberta,
oficialmente, a 13ª concessionária, em Recife (PE) - a primeira no Nordeste
brasileiro.
Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles celebrou 110 anos de fabricação de
motocicletas em 2012. A Triumph é uma empresa global, atuando diretamente
em 12 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 42 mercados,
através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante
britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos
países nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa gira em
torno de R$ 1,1 bilhão e a produção total é de, aproximadamente, 53.000
unidades anuais. No mundo todo, a Triumph possui cerca de 750
concessionárias e perto de 2.000 funcionários.
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