
HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL REALIZA OPEN HOUSE COM A LINHA 2019 
EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS DA MARCA NO PAÍS 

Além disso, montadora oferece condições especiais de compra para a Sportster® 

Iron 883™ até o fim do mês de novembro, e quem decidir usar uma motocicleta 

seminova como parte do pagamento na compra de motos Touring também conta 

com bonificação 

Nos dias 23 e 24 de novembro a Harley-Davidson do Brasil realiza o tão esperado Open House 

da linha 2019 em todas as Concessionárias do País. Neste ano o Open House terá atrações 

muito especiais, dentre as quais shows com bandas de Rock and Roll, apresentação de DJs, 

barbearia, estúdio de tatuagem, Food e Juice Trucks, por exemplo.  

Junte-se aos amantes da Harley-Davidson e conheça toda a linha 2019, com foco nas novidades 

da família Softail®, como a Sport Glide® e a FXDR™ 114, além da linha Touring, que agora é 

equipada com o motor Milwaukee-Eight® 114 e com o novo sistema de multimídia, que é mais 

rápido, mais intuitivo e conta com a conectividade do Apple CarPlay, que permite o 

espelhamento de celulares na tela de 6,5”. 

Além disso, no mês de novembro a Harley-Davidson do Brasil oferece condições únicas para a 

compra da motocicleta de entrada da marca no País: a Sportster® Iron 883™. Com design 

agressivo, minimalista e compacto, o modelo de perfil urbano tem como público-alvo os jovens 

adultos que não têm tempo a perder nas grandes cidades e não abrem mão de ter um estilo de 

vida único. Ela tem seu preço de R$ 42.400,00 por R$ 39.990,00 e pode ser adquirida com 30% 

de entrada, saldo em 48 vezes e taxa de 0,99% ao mês. 

Toda a renovada familía Softail® (Street Bob®, Fat Bob®, Softail Slim®, Fat Boy®, Deluxe, 

Heritage Classic, Sport Glide®, Breakout® e FXDR™ 114) conta também com a condição especial 

de financiamento proporcionada pela Harley-Davidson durante o mês de novembro: entrada de 

30% do valor do modelo escolhido e saldo em 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês. Criadas a 

partir do maior projeto de desenvolvimento de produto da história da companhia, as 

 

Harley-Davidson do Brasil 

 

 

 

IMPRENSA 

 

 



motocicletas Softail® possuem um novo chassi de aço mais leve e mais rígido, construído para 

suportar o alto torque dos motores Milwaukee-Eight® 107 e Milwaukee-Eight® 114. 

Para quem gosta de conquistar as estradas, as motocicletas da família Touring, em sua versão 

2019, agora são equipadas com o motor Milwaukee-Eight® 114 (com a exceção da Road King® 

Classic), e o novíssimo e mais rápido sistema de informação, navegação e lazer “Boom! Box™ 

GTS”, que  inclui o Apple CarPlay (exceto os modelos Road King® Classic e Road King® Special). 

Para os que não abrem mão de ter uma Harley-Davidson para ir ainda mais longe, é possível 

usar uma motocicleta seminova como parte do pagamento de qualquer modelo, com uma 

super valorização de R$ 5 mil. As condições são válidas até o dia 30 de novembro. 

A linha 2018/19 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. 
 
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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