
 

 

Consumidor encontra boas oportunidades para comprar no 
Salão Moto Brasil 

Até 29/01 - Consumidor tem desconto em motos, acessórios ou serviços 
comprados no Salão Moto Brasil 

Em época de economia, empresas criam oportunidades para atrair 
consumidores, que por sua vez estão mais atentos a descontos e interessados 
em bons negócios. Uma dessas oportunidades é comprar motos, acessórios e 
serviços com preços especiais no Salão Moto Brasil, que acontece até domingo 
(29/01) no Riocentro. “É possível fazer boas compras durante o evento. Vale a 
visita”, diz Gustavo Lorenzo, da organização do evento. 

A BMW tem planos especiais de financiamento do banco BMW, como por 
exemplo o Easy plan, financiamento para semi-novos com entrada flexível e 
saldo em 24 ou 36 meses. Para as novas a opção é o BMW Select, com 
entrada flexível de 0 a 44%, 24 parcelas mensais e parcela final com garantia 
de recompra. 

A Harley-Davidson fez o lançamento oficial do Consórcio Rio Harley-Davidson 
no evento, que é outra opção para quem deseja planejar a compra da moto. 
Além disso está vendendo roupas com desconto, como jaqueta de R$ 1719 por 
R$ 1219; jaqueta ventilada de R$ 1299 por R$ 999, bota impermeável de alta 
performance de R$ 1999 por R$ 1499, capacetes de R$ 2269 por R$ 1699 e 
bonés por R$ 99. 

R$ 15 mil reais é o desconto da Indian no modelo Roadmaster, que de R$ 
114.990 está por R$ 99.990, com taxa 0% a.m. e 50% de entrada. 

Na Suzuki é possível comprar, durante o evento, a SV650 com taxa 0% a.m., 
de R$ 32.470 por R$ 29.900. 

Já a Triumph tem condições especiais na campanha “Negócio Fechado”. O 
modelo Tiger 800 XRx low seat, por exemplo, teve o preço reduzido de R$ 
42.990,00 para R$ 40.990,00 durante o evento. Além disso, neste valor, o 
cliente ainda leva de graça IPVA e emplacamento quitados. Outra oferta é no 
modelo Tiger 800 XR, com preço de R$ 35.590,00, que pode ser financiado 
com juros mensais de 0,99%, também com IPVA e emplacamento pagos pela 



Triumph. A marca também comercializa roupas e acessórios com preços 
promocionais, como: jaquetas de couro por R$ 990,00 e jaquetas funcionais 
por R$ 690,00 e combos especiais, como camiseta + boné por R$ 150; 
moletom por R$ 199; moletom+camiseta por R$ 150; camiseta por R$ 99 e 2 
camisetas por R$ 150. 

 A Super Ténéré 1200, (15/16), da Yamaha, de R$ 63.100 está por R$ 61.000; 
a NMax, 16/17, de R$ 11.900 por R$ 11.400 e a Fazer Blue Flex de R$ 13.620 
por R$ 12.800. É possível parcelar em 12 vezes no cartão.             

Seguros - Com o slogan “Seguro de moto, agora é possível”, a Fidelidade 
Seguros - maior corretora de seguros para motos do Rio de Janeiro - quer 
chamar atenção dos motociclistas sobre a importância de fazer o seguro. E, 
que, fazendo as contas, ainda vale a pena investir nisso. Para exemplificar: o 
seguro completo - que inclui roubo, colisão e furto - da moto F800GS BMW 
varia de R$ 2 a R$ 4 mil. Vale lembrar que o valor depende do perfil do 
motociclista. 

Ingressos - O valor do ingresso é R$ 40 por dia. Quem quiser aproveitar mais, 

a dica é comprar o cartão válido para todos os dias que custa R$ 90. Caso a 

opção seja a última, o visitante ainda ganha uma camiseta do evento. Os 

ingressos podem ser adquiridos pelo www.ingressorapido.com.br ou na 

bilheteria do evento. 

Salão Moto Brasil - Na sua 7ª edição, o Salão Moto Brasil, já está 
estabelecido no calendário anual do motociclismo nacional e é um dos maiores 
do setor no Brasil. Com o intuito de gerar negócios, entretenimento, educação 
e turismo, o evento tem expositores das principais montadoras, fabricantes e 
distribuidoras de motopeças e acessórios, além de shows, atrações e um 
público qualificado e apaixonado por duas rodas. Tem como principais 
apoiadores AMO-RJ (Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de 
Janeiro), DETRAN RIO, FMCRJ (Federação de Motoclubes do Estado do Rio 
de Janeiro), Prefeitura do Rio de Janeiro, Rio Conventions & Visitors Bureau e 
RioTur.  O patrocínio é daAssim Saúde, Petrobras e Porto Seguro. 

  

Salão Moto Brasil 2017 - Rio de Janeiro - RJ 

Dias: 26, 27, 28 e 29 de janeiro 

Pavilhão 4 do Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 - Rio de Janeiro – RJ 

Horário de funcionamento: quinta e sexta das 14h às 22h, sábado das 12h às 
22h e domingo das 12h às 20h 

Saiba mais em: www.salaomotobrasil.com.br 

Curta nossa página: www.facebook.com/salaomotobrasil 

http://www.ingressorapido.com.br/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwgsag2K3RAhVFk5AKHabdA6gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ffederacaomotoclubesrj.com.br%2F&usg=AFQjCNHyVtwp38fVNRnQhQpKIWj0-jQsRg&sig2=zbSwF0M9ssjxT1Fj6ZrUgQ&bvm=bv.142059868,d.Y2I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwgsag2K3RAhVFk5AKHabdA6gQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Ffederacaomotoclubesrj.com.br%2F&usg=AFQjCNHyVtwp38fVNRnQhQpKIWj0-jQsRg&sig2=zbSwF0M9ssjxT1Fj6ZrUgQ&bvm=bv.142059868,d.Y2I
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Estacionamento gratuito para motociclistas. Entrada pelo portão E 

Carros pagam R$ 28 

Guarda-volumes – R$ 10 

Crianças até 8 anos não pagam e adultos acima de 65 anos pagam meia 
entrada.   
 
 
 
 

VGCOM - VANESSA GIANNELLINI COMUNICAÇÃO 

Jornalista Responsável: Vanessa Giannellini 

Tels. (11) 3213-9972 - (11) 2155-0246 

 
 


