
 
 

    

HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL oferece CONDIÇÕES especiais PARA 

MOTOS das famílias SPORTSTER®, SOFTAIL® E TOURING em fevereiro 

Além disso, quem decidir usar uma motocicleta seminova como parte do 
pagamento também conta com bonificação 

 
Durante todo o mês de fevereiro de 2019 a Harley-Davidson do Brasil oferece condições 

especiais para a compra de motocicletas das famílias Sportster®, Softail® e Touring. 

Todos os modelos da família Sportster®, Iron 883™, Forty-Eight® e Iron 1200™,  podem ser 

obtidas com 30% de entrada, saldo em 48 vezes e taxa de 0,99% ao mês. O destaque fica por 

conta da Iron 883™:  o cliente que decidir usar uma motocicleta seminova como parte do 

pagamento pode optar por uma bonificação de R$ 3.600, ou então escolher Kit Garupa grátis 

(assento + pedaleira; PN 50500270 e PN 52400127). 

Já na família Softail®, os modelos Street Bob®, Fat Boy® 107 e Breakout® 114, Ano/Modelo MY 

18/19 e 19/19, contam com condições únicas e podem ser adquiridos com 30% de entrada, 

saldo em 48 vezes e taxa de 0,99% ao mês. Além disso, até o dia 28 de fevereiro, quem utilizar 

uma motocicleta usada na compra da Street Bob® terá uma bonificação de R$ 4 mil. A 

valorização da seminova passa para R$ 5 mil para os modelos Fat Boy® e Breakout® 114. 

Representando a família Touring, a Road Glide® Ultra, com “nariz de tubarão”, carenagem fixa 

com farol duplo, equipada com o motor Milwaukee-Eight® 114 a partir deste ano, pode ser 

comprada com 40% do valor do modelo e o saldo em 36 vezes, também com taxa de 0,99%. A 

bonificação para quem utilizar uma motocicleta seminova na compra da Road Glide® Ultra é de 

R$ 5 mil. 

As motocicletas ano/modelo 2018/2019 da Harley-Davidson do Brasil estão disponíveis para 
test ride em toda a rede de concessionárias autorizadas da marca no País, de acordo com a 
disponibilidade dos modelos na rede. Para agendar, basta acessar o site 
https://harleydavidsonbr.secure.force.com/TestRide e se inscrever. Para consultar a loja 
Harley-Davidson mais próxima, acesse www.harley-davidson.com/br/pt/find-a-dealer.html. 
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Harley-Davidson, Inc. é a empresa controladora da Harley-Davidson Motor Company e da Harley-Davidson 
Financial Services. Desde 1903, a Harley-Davidson Motor Company realiza sonhos de liberdade pessoal, com 
motocicletas Custom, Cruiser e Touring, oferecendo experiências de pilotagem e eventos, além de uma linha 
completa de peças de motocicleta, acessórios, vestuário, equipamentos funcionais e artigos em geral. Para mais 
informações, visite o site da Harley-Davidson em www.harley-davidson.com.br. 
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