Desconto de R$30.000,00 valido para o Jeep Commander Overland diesel ano/modelo
2022/2022, sendo que a compra deve ser feita na Venda Direta nos canais produtor
rural ou CNPJ. Parcelas a partir R$ 790,00 válido “JEEP RENEGADE SPORT 1.3 T270
FLEX, ano modelo/ano fabricação 2022, 0KM, no valor à vista de R$ 127.590,00 ou
financiamento com taxa a partir de 1,39% a.m. e 18,02% a.a., com entrada de R$
100.000,00 (79%) e saldo em 36 parcelas, sendo as 35 primeiras no valor de R$ 790,00
e a 36ª de R$ 14.367,00, na modalidade Crédito Direto ao Consumidor – CDC, Pessoa
Física, com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos
e impostos (I.O.F.), valor total a prazo de R$ 152.493,58. Custo Efetivo Total (CET),
calculado na data de 10/06/2022, a partir de 1,70% a.m. e 22,38% a.a. Todas as propostas
estarão sujeitas a aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Valores e promoções válidos até 30/06/2022 ou término do estoque, prevalecendo o
que ocorrer primeiro. Consulte as condições gerais, tarifa, taxa de juros, encargos e
o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento antes da contratação em qualquer uma
das concessionárias participantes. Os valores da parcela foram calculados para o
Estado de Minas Gerais, podendo variar conforme a região (UF), considerando
despesas de registro de contrato.” Oferta válida até dia 30/06/2022 Plano facility com
ENTRADA DE 60% com taxa de 9,25% a.m. Carência de 23 meses e parcela residual no
24º mês + taxa de 1,59% a.m. Ação promocional válida para veículos Renegade,
Compass e Commander 0 km varejo ou venda direta. Válida para pessoa física e
jurídica. TC: R$2.041,22. Oferta válida até dia 30/06/2022. Emplacamento grátis valido
para cidade de Belo Horizonte. O cash back será realizado na forma de troca com
troco. Consulte condições. Oferta válida até dia 07/07/2022 Imagens meramente
ilustrativas

