Triumph comercializa últimas unidades
de motocicletas antes do aumento
A rede Triumph está comercializando as últimas unidades de motocicletas
antes de reajustar seus preços devido à variação cambial. São condições
especiais que incluem descontos ou taxas especiais de juros, de acordo com
cada linha. Confira alguns exemplos:
Linha Adventure. As novas Tiger 800XR e 800XC, versões de entrada da
linha 800, estão sendo vendidas com taxa zero de juros. A Tiger 800XC, por
exemplo, está sendo comercializada com entrada de R$ 23.994,00 (60%) e
o restante pode ser pago em 18 parcelas mensais fixas de R$ 950,33. A
Tiger Sport está com um preço super especial: de R$ 45.990, ela passou
para R$ 38.990,00, à vista, até o final deste mês. Além disso, os modelos
Tiger 800XRx e Tiger 800XCx e a novíssima Tiger 800 XCa estão à venda com
taxas de juros de 0,79% ao mês, em até 24 parcelas, com entrada de 40%.
Linha Roadster. A Speed Triple é outra motocicleta com preço muito
especial: somente R$ 37.990,00 (o preço de tabela era R$ 43.990,00), à
vista. Já os modelos Street Triple 675 e Street Triple 675R estão à venda
com taxa de juros de apenas 0,49% ao mês. O modelo Street Triple 675, por
exemplo, pode ser adquirido com entrada de R$ 13.396,00 (40%) e mais 24
parcelas fixas de R$ 939,32.
Linha Classics. A grande novidade aqui é o preço especial da Thruxton, que
passou de R$ 33.490,00 para R$ 29.900,00, à vista. O modelo também está
à venda com taxa de juros de 0,49% ao mês, sendo R$ 11.960,00 (40%) de
entrada e mais 24 prestações de R$ 843,61.
Linha Cruiser. A Triumph reduziu os preços dos modelos Thunderbird Storm
e Thunderbird Commander até o dia 29 de fevereiro. Com isso, o modelo
Thunderbird Storm (ano/modelo 2015/2015) teve o seu preço reduzido de
R$ 51.690,00 para R$ 46.600,00. A Thunderbird Commander (também
ano/modelo 2015/2015) passou de R$ 54.790,00 para R$ 52.100,00. Estes
valores promocionais são válidos somente para pagamento à vista.

Condições especiais de financiamento também são oferecidas nas
concessionárias Triumph de todo o Brasil. A imensa Rocket III Roadster,
ano/modelo 2015/2015, com preço de R$ 72.940,00, pode ser comprada
com juros de apenas 0,99% ao mês.
Mais detalhes sobre a promoção Triumph estão disponíveis no endereço
www.triumphmotorcycles.com.br/offers.
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