
ONIX LS 1.0 2015 PARCELAS DE R$ 699

Ar-condicionado - Direção hidráulica – Airbag duplo - Freios ABS com EBD – Vidros e travas elétricas -  Abertura do porta-malas por controle remoto 
- Alarme antifurto - Chave tipo canivete – Trava elétrica da tampa de combustível – Banco do motorista com regulagem de altura - Banco traseiro 

bipartido e rebatível – Rodas de aço aro 15” - Coluna de direção com regulagem de altura 

Ar-condicionado - Direção hidráulica - Airbag duplo - Freios ABS com EBD -  Abertura do porta-malas por controle remoto - Alarme antifurto - Banco traseiro 
rebatível - Chave tipo canivete dobrável - Controles e saídas de ar com detalhes cromados - Sistema de luz “leve-me” - Sistema de luz “siga-me” - Trava elétrica da 

tampa de combustível - Vidros e travas elétricas - Sensor de estacionamento

Ar-condicionado - Direção hidráulica - Airbag duplo - Freios ABS com EBD 
- Desembaçador elétrico temporizado - Limpador e lavador elétrico do 

vidro traseiro - Aviso sonoro para o cinto de segurança

COBALT LT 1.4 2015 

PRISMA LT 1.0 2015

1ª PARCELA PARA 2015 

PARCELAS DE R$ 799 

SÓ ATÉ DOMING O.

R$ 34.990A PARTIR DE 

        OU ENTRADA DE R$ 8.022,60
+ 60 X DE R$ 699 / TAXA DE 1,51% A.M. 

R$ 41.990A PARTIR DE 

    OU ENTRADA DE R$ 20.995
+ 36 X DE R$ 890,82 / TAXA DE 1,89% A.M. 

R$ 38.990A PARTIR DE 

    OU ENTRADA DE R$ 8.164,20
+ 60 X DE R$ 799 / TAXA DE 1,51% A.M. 

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

ONIX LS 1.0 (5R48BF/R7Q), ano/modelo 2014/2015, com preço promocional à vista a partir de R$ 34.990,00 ou através de plano de fi nanciamento com 22,93% de entrada (R$ 8.022,60) e 60 prestações mensais de R$ 699,00, com 
taxa de juros de 1,51% a.m. e CET de 20,68% a.a. com total a prazo de R$ 49.962,30. PRISMA LT 1.0 (5S69BF/R8H), ano/modelo 2014/2015, com preço promocional à vista de R$ 38.990,00 ou através de plano de fi nanciamento 
com 20,94% de entrada (R$ 8.164,20) e 60 prestações mensais de R$ 799,00, com taxa de juros de 1,51% a.m. e CET de 20,68% a.a. com total a prazo de R$ 56.104,48. COBALT LT 1.4 (5B69XF/R7H), ano/modelo 2014/2015, com 
preço promocional à vista de R$ 41.990,00 ou através de plano de fi nanciamento com 50% de entrada (R$ 20.995,00) e 36 prestações mensais de R$ 890,82 (primeira parcela após 90 dias da compra do contrato), com taxa de juros 
de 1,89% a.m. e CET de 26,72% a.a. com total a prazo de R$ 51.282,81. Promoção válida para todos os veículos da linha Chevrolet 0KM, ano/modelo 2014/2014 e 2014/2015, pagos à vista ou com plano de fi nanciamento através do 
Chevrolet Serviços Financeiros (GMAC) com entrada no ato da compra a partir de 50% e primeira parcela após 90 dias da compra do contrato. A quantidade e o valor das parcelas mensais dependerão do plano de fi nanciamento 
optado e do veículo adquirido. Taxa de juros a depender do plano optado e do veículo adquirido. Plano de fi nanciamento direto ao usuário (FDU) sujeito à aprovação de crédito. Condição não válida ou cumulativa com outras promoções 
da Chevrolet, bônus de funcionários da GMB/GMAC e Rede Chevrolet, Vendas Diretas (faturamento direto da fábrica), taxistas ou produtores rurais. Consulte condições no feirão ou em uma concessionária Chevrolet ou acesse 
www.ofertaschevrolet.com.br - SAC GM: 0800 7024200 - Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022. Ofertas válidas de 17 a 19 de outubro de 2014, no estado do Rio Grande do Norte, para veículos Chevrolet 0 km adquiridos e disponíveis no 
estoque das concessionárias Chevrolet. Ofertas não válidas ou cumulativas com modalidade de venda direta da fábrica, taxistas e produtores rurais. Consulte condições em sua concessionária Chevrolet. Os veículos Chevrolet estão 
em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. www.chevrolet.com.br - SAC: 0800 702 4200. Ouvidoria GMAC: 0800 722 6022.
 

ESPACIAL AUTO PEÇAS (84) 3204-1000  ·  NATAL VEÍCULOS (84) 3204-3000

SHOW ROOM ESPACIAL (84) 3214-3021  ·  TERRASAL MOSSORÓ (84) 3323-1000

SEXTA E SÁBADO,  9h ÀS 20h. DOMINGO, 9h ÀS 15h.

NO ESTACIONAMENTO
DO CARREFOUR.

DEMAIS CIDADES NAS CONCESSIONÁRIAS. 

SÓ ATÉ SÁBADO.

                                   Compre um Chevrolet e experimente por até 30 dias.

                Se você não gostar, devolva e receba seu dinheiro de volta.                             

                                                  Se gostar, você só paga a 1ª parcela em 2015.

Confira estas e outras incríveis ofertas no feirão.


