
 
 

    

ROADSTER™ É DETAQUE NAS CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE A HARLEY-

DAVIDSON DO BRASIL OFERECE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 

Além das facilidades de compra do modelo Sportster®, as motocicletas Road 

Glide Ultra® e Ultra Limited, da família Touring, também têm condições únicas 

 
Durante o mês de setembro a Harley-Davidson do Brasil oferece condições especiais para a 
compra de diversas motocicletas zero quilômetro. Representando a família Sportster® está a 
Roadster™, uma máquina devoradora de asfalto, com estilo fastback e torque elevado, 
equipada de fábrica com guidão rebaixado e velocímetro com mostrador digital. 

Os benefícios de adquirir uma motocicleta da marca são vários e contemplam motos de 
diferentes estilos para pessoas dos mais variados perfis e gostos. Com o conhecido motor 
Evolution® de 1.202 cm³ de cilindrada, a Roadster™ combina força de arrancada, agilidade e 
estilo custom de garagem para quebrar todas as barreiras do cotidiano. 

Em setembro, ela tem seu preço de R$ 49.680,00 por R$ 44.900,00 e pode ser comprada com 
30% de entrada, saldo em 48 vezes e taxa de 0,99% ao mês. 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. 

Road Glide® Ultra e Ultra Limited são os modelos da família Touring contemplados com 
condições especiais nesse mês. Lançada no mercado brasileiro neste ano, com o exclusivo e até 
então inédito “nariz de tubarão”, carenagem fixa com farol duplo, além de ser equipada com o 
motor Milwaukee-Eight® 107, a Road Glide® Ultra pode ser comprada de R$ 97.480,00 por R$ 
89.490,00, com taxa de 0,99% ao mês, entrada de 40% do valor total da motocicleta e saldo em 
até 36 parcelas. 

Para a Ultra Limited a marca também oferece a taxa de 0,99% ao mês, entrada de 40% do valor 
da moto e saldo em 36 vezes, sendo que o seu preço sai de R$ 98.480,00 por R$ 89.990,00. 

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 . 
 

Harley-Davidson do Brasil 
Atendimento à Imprensa 
Printer Press Comunicação Corporativa 
Victor François – victor.francois@harley-davidson.com 
Tel.: (11) 3216-3908 / Cel.: (11) 99472-3393 
Alexandre Ciszewski – alexandre.ciszewski@harley-davidson.com 
Tel.: (11) 3216-3972 / Cel.: (11) 96929-1619 
SETEMBRO/2018 

http://www.harley-davidson.com.br/
mailto:victor.francois@harley-davidson.com?subject=CONDIÇÕES%20ESPECIAIS%20JULHO
mailto:alexandre.ciszewski@harley-davidson.com

