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R$44.900
DE: R$ 49.680
POR:

• TAXA DE 0.99% A.M.,
   30% DE ENTRADA
   E FINANCIAMENTO EM 48X.

• BÔNUS DE VALORIZAÇÃO NA 
   SEMINOVA DE R$ 3.000

Feita para roteiros de fim
de semana, roteiros de férias 
e até roteiros de cinema.

Capacete é a proteção do motociclista. Roadster – Custo Efetivo Total (CET) calculado na data 31/08/2018 a partir de 1,12% a.m. e 14,31% a.a., 
considerando o valor da motocicleta Harley-Davidson Roadster ano/modelo 2018/2018, zero km, de R$ 44.900,00, 30% de entrada, taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., saldo em 48 vezes 
de R$ 850,34 na modalidade Crédito Direto ao Consumidor – CDC, com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF), valor total pago ao 
final de R$ 54.286,52; Todas as propostas estarão sujeitas a aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores e promoções válidos até 30/09/2018 ou término do 

estoque, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O financiamento é feito pelo produto Harley-Davidson Finance*. Consulte as condições gerais, tarifa, taxa de juros, encargos e o Custo Efetivo Total 
(CET) do financiamento antes da contratação em qualquer uma das concessionárias participantes. Os valores da parcela foram calculados para o Estado de São Paulo, podendo variar conforme 
a região (UF), considerando despesas de registro de contrato. *H-D Finance é uma marca licenciada ao Banco Bradesco Financiamentos S.A. Os produtos de crédito sob a marca 
Harley-Davidson Finance são oferecidos, administrados e de responsabilidade do Banco Bradesco Financiamentos S.A. © H-D 2018. Os logotipos Harley, Harley-Davidson e Bar & Shield estão 
entre as marcas da H-D U.S.A., LLC. A promoção do bônus de valorização é válida até 30/09/2018, no território nacional, exclusiva para aquisição de motocicletas zero quilômetros. O bônus no 
valorização na seminova será acrescido no valor de avaliação a ser determinado a exclusivo critério da concessionária, sem vinculação com as Tabelas FIPE e correlatas. O bônus somente será 
concedido na hipótese de aquisição motocicletas zero quilômetros, em que a motocicleta seminova seja utilizada como forma de pagamento. Somente serão aceitas como forma de pagamento 
motocicletas seminovas, que estejam em nome do proponente comprador da motocicleta zero quilômetros, sem qualquer restrição (alienação fiduciária, bloqueios judiciais etc.), em boas 
condições de uso, conforme exclusivo critério de avaliação da concessionária. Imagens meramente ilustrativas. Veículos em conformidade com o PROCONVE.
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