REGULAMENTO FEIRÃO SÓ CARRÃO PAGA FIPE
MARUMBY AUTO SHOPPING
- Promoção válida de 16 de agosto a 18 de agosto para veículos comprados
no Marumby Auto Shopping– Av. Wenceslau Brás, nº 884, Parolin.
- Pagamento de valor referente a tabela FIPE de acordo com a cotação na
data da compra do veículo.
- O pagamento de acordo com a tabela FIPE deve obedecer às seguintes
regras:
- Veículos com fabricação igual ou superior ao ano de 2016.
- Veículos com quilometragem igual ou menor que 12.000 quilômetros rodados
por ano, a contar a partir da data de fabricação.
- Todas as revisões obrigatórias feitas em concessionária / dentro das normas
de garantia.
- Veículos com valor de até R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
- Veículos nacionais ou importados pela montadora.
- O valor do veículo adquirido deve ser superior ao valor do veículo que será
entregue.
- O veículo deverá ser periciado e aprovado em perfeitas condições e estado
de conservação.
- O veículo não pode ter nenhum tipo de avaria que gere despesas para o
conserto, entende-se por avaria: lataria /pintura /pneus / rodas /vidros /faróis
/interior / mecânica / suspensão.
- A promoção é válida somente para trocas.
- Fora das normas do regulamento o preço fica a cargo de prévio acordo
entre as partes.
- Todo contrato de venda deverá ter anexo cópia do Regulamento assinado
pelo cliente.
Condições Safra Financeira para operação de Financiamento
1. Campanha válida para carros acima do ano de 2014 com 50% de
entrada em até 48x, com carência de até 120 dias para pagamento da
primeira parcela.
2. Aprovação sujeita a análise cadastral e de crédito pelo Safra Financeira
com incidência de IOF e cobrança de tarifa de cadastro de R$ 870,00.

Promoção válida apenas para as lojas que aderirem à ação
promocional da Safra Financeira ( consultas a serem realizadas na loja
credenciada ). Exija sua planilha CET ( custo efetivo total ) previamente
à contratação. Esta planilha tem a finalidade de informar ao
consumidor a taxa total do seu financiamento, considerando todos os
encargos e despesas incidentes na operação ( taxa de juros, IOF, tarifa
de cadastro, seguro prestamista, etc ). Atenção: o crédito deve ser
usado de forma consciente, portanto antes de contratá-lo verifique se o
mesmo está adequado às suas necessidades financeiras. Consulte os
correspondentes credenciados ao ofertar financiamento de veículos da
Safra

Financeira.

Previamente

à

formalização

da

proposta

de

financiamento do seu veículo, consulte se a loja aderiu à ação
promocional da Safra Financeira.

