Triumph oferece descontos de até R$ 9.800,00 na linha
Tiger 1200, com prestações mensais a partir de R$ 989,00
Promoções especiais de julho incluem ainda, além da linha Tiger
1200, diversos modelos da categoria de motocicletas clássicas.
A Triumph lança hoje uma campanha promocional muito atrativa para as três
versões da linha Tiger 1200 no Brasil – XR, XCx e XCa. Os descontos chegam a R$
9.800,00 e o financiamento inclui prestações fixas mensais a partir de R$ 989,00. “A
Triumph foi a marca de motocicletas premium que, recentemente, aplicou os
menores reajustes em suas tabelas devido às variações cambiais. Por isso, nossos
preços estão extremamente competitivos”, afirma Renato Fabrini, General
Manager da Triumph do Brasil. As promoções de julho também beneficiam as
motos clássicas, incluindo preços com descontos, prestações mensais a partir de R$
650,00 e prazo de até três para pagar a primeira parcela.
Um dos destaques da linha Tiger 1200 é o seu motor de três cilindros, uma
especialidade da Triumph, com 141 cv de potência, capaz de oferecer muita
potência desde as faixas mais baixas de rotação. O resultado é um propulsor que
proporciona toda a potência necessária para a total liberdade de viajar a qualquer
hora para qualquer lugar. “As condições especiais que estamos lançando hoje
tornam ainda mais acessível a compra de uma moto da linha Tiger 1200,
permitindo, até mesmo, que um cliente do segmento Adventure de médio porte
possa aproveitar a oportunidade para fazer um upgrade para um modelo maior e
mais potente”, acrescenta Fabrini. Vale lembrar que esta promoção foi criada
justamente no momento em que a procura do público pela nova Tiger 900 está
muito alta, e, por essa razão, os clientes estão precisando entrar numa lista de
espera para aguardar a chegado do novo modelo.
De acordo com estas novas condições, o modelo de entrada da linha, a Tiger 1200
XR, teve o preço reduzido de R$ 63.790,00 para R$ 59.990 – desconto de R$
3.800,00. Com isso, o consumidor pode adquirir a motocicleta, pelo Triumph Smart,
com entrada de R$ 23.996,00 (40%), 23 parcelas fixas mensais de R$ 989,00 e uma
parcela residual final de R$ 23.996,00 (40%). A Tiger 1200 XCx teve seu preço
reduzido de R$ 76.790,00 para R$ 68.990,00, uma diminuição de R$ 7.800,00. Já a
top de linha Tiger 1200 XCa, que custava R$ 87.790,00, passou para R$ 77.990,00, o
que representa uma economia de R$ 9.800,00. Esses dois modelos também estão
disponíveis pelo Triumph Smart.

”Mesmo com todo o impacto negativo causado pela covid-19 e pela variação
cambial, conseguimos uma negociação excelente para oferecer ao consumidor
preços realmente abaixo dos aumentos praticados no segmento pela nossa
concorrência. E com prestações do Triumph Smart ainda mais atrativas neste mês”,
explica o General Manager da Triumph.
O Triumph Smart é uma estratégia inovadora de vendas que oferece condições
especiais na compra de uma motocicleta Triumph zero quilômetro. A modalidade
cria benefícios exclusivos e facilidades para o cliente por meio de uma relação
duradoura com a marca. O Triumph Smart tem como base um financiamento
exclusivo para os clientes, com entrada mínima de 30%, taxas de juros especiais e
até 23 parcelas mensais que realmente cabem no bolso do cliente. Caso o cliente
deseje, no Triumph Smart ele pode aproveitar o benefício da Recompra Garantida,
na qual a Rede de Concessionários Triumph garante a recompra daquela moto
usada por até 80% da tabela Fipe. Assim, este valor quita a parcela residual
pendente e ainda permite ao consumidor, com o valor recebido pela sua
motocicleta seminova, iniciar um novo ciclo com a Triumph.
SOBRE A LINHA TIGER 1200
Modelo top de linha da categoria Adventure, a Tiger 1200 oferece visual moderno
e agressivo e combina o prazer máximo na estrada com a confiança completa fora
dela. Determinada, forte e única, a Tiger 1200 é inconfundível. Além do seu motor
de três cilindros, com 141 cv de potência, o modelo conta com muitas tecnologias
de última geração. Vale destacar itens como sistemas de gestão totalmente
integrados controlados por uma Unidade de Medição de Momento de Inércia
(IMU), freios ABS e controle de tração otimizados para curvas, controle de
arranque em subida, acelerador eletrônico, até seis modos de pilotagem para
configurar a motocicleta para que ela se adapte facilmente ao terreno ao apertar
um botão, para-brisa ajustável eletricamente, iluminação em LED, freios Brembo de
alta especificação e suspensão WP ajustável controlada pela tecnologia Triumph de
suspensão semi-ativa.
“A Tiger 1200 é maior e a mais completa motocicleta da categoria Adventure e
estas condições que estamos lançando hoje tornam o modelo bastante competitivo
com os modelos de 800 cc da concorrência. É uma oportunidade única para o
público que sonhava com essa tradicional Big Trail”, acrescenta Fabrini.
CONDIÇÕES ESPECIAIS TAMBÉM NAS CLÁSSICAS
As motocicletas clássicas da Triumph, que integram a família Bonneville, também
estão sendo comercializadas com condições super especiais neste mês de julho – e

o cliente ainda tem facilidade de poder pagar a primeira prestação do
financiamento num prazo de até três meses. Um exemplo é a Street Twin, que está
com preço de R$ 42.790,00, e pode ser comprada com até 23 parcelas fixas de
apenas R$ 650,00, com entrada de R$ 21.395,00 (50%) e parcela residual final de
R$ 13.490,00. Já o modelo Speed Twin, cujo preço atual é de R$ 50.990,00, tem até
23 prestações mensais de R$ 769,00, com entrada de R$ 25.495,00 (50%) e parcela
residual final de R$ 15.966,00.
SOBRE A TRIUMPH
A Triumph Motorcycles Brazil é uma das 12 subsidiárias da empresa pelo mundo e
conta com sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca conta com 18
Concessionárias no Brasil nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão
Preto (SP), São José dos Campos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR),
Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João
Pessoa (PB), Londrina (PR), Vitória (ES), Várzea Grande (MT), Fortaleza (CE) e
Salvador (BA). A Triumph possui o portfólio mais completo do mercado entre as
marcas premium, oferecendo três pilares principais de produtos: Clássica,
Adventure e Roadster. Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa
global, atuando diretamente em 13 países, por meio de suas filiais, e indiretamente
em mais 57 mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a
maior fabricante britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima
de 500 cc nos países nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa
gira em torno de R$ 2,1 bilhões e suas vendas no varejo superam as 63.400
unidades anuais, com produção acima de 67.000 motos por ano. No mundo todo, a
Triumph possui mais de 700 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.
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