
 
 

    

HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL OFERECE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 

SOFTAIL SLIM® E DELUXE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 

Além disso, quem decidir usar uma motocicleta seminova como parte do 
pagamento na compra das motos citadas também conta com bonificação 

 
Em outubro a Harley-Davidson do Brasil oferece condições únicas para a compra de modelos da 
família Softail®. Com nova suspensão dianteira de alta performance e amortecedor traseiro 
monochoque de fácil ajuste, as motocicletas estão mais ágeis, mais leves e possuem melhor 
dirigibilidade do que os modelos anteriores. O grande destaque fica para as motocicletas Softail 
Slim® e Deluxe, que em 2018 chegaram ao Brasil com muitas novidades. 

Com autêntico estilo H-D aliado à modernidade, a nova Softail Slim® apresenta força, mais 
ângulo de inclinação e suspensões aprimoradas. Equipada com o poderoso motor Milwaukee-
Eight® 107, com 1.745cm³ de cilindrada, a clássica bobber tem seu preço de R$ 64.680,00 por 
R$ 60.980,00 neste mês de outubro. 

A Harley-Davidson Deluxe 2018, também equipada com conhecido motor Milaukee-Eight® 107, 

é uma old-school que chama atenção por onde passa. De estilo clássico mas com moderna e 

com muita tecnologia, a Deluxe conta ainda com rodas raiadas cromadas, pneus com faixa 

branca, iluminação de LED estilo retrô-moderno e, durante o mês de outubro, tem seu preço de 

R$ 69.980,00 por R$ 65.980,00.  

Ambas as motocicletas zero quilômetro podem ser compradas com 40% de entrada, saldo em 

36 vezes e taxa de 0,99% ao mês, somente até o dia 31 de outubro. Além disso, quem decidir 

usar uma motocicleta seminova como parte do pagamento também conta com R$ 3 mil de 

valorização para qualquer modelo que possuir. 

A linha 2018 da Harley-Davidson do Brasil está disponível para test ride em toda a rede de 
concessionárias autorizadas da marca no País. Basta acessar o site 
https://harleydavidsonbr.secure.force.com/TestRide e se inscrever para testar os novos 
modelos H-D, de acordo com a disponibilidade. Para consultar a loja oficial Harley-Davidson 
mais próxima, basta acessar 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 de 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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