NOVO ONIX 1.0 PREMIER TURBO (Conf. 5Y48HN), pacote R7M ano/modelo 2022/2022 pintura na cor PRETO
OURO NEGRO, com preço à vista a partir de R$ 102.340,00 ou através de plano de financiamento FDU com
entrada de 65,64% (R$ 67.719,08) e 36 prestações mensais e consecutivas de R$ 990,00 e parcela final de R$
17.722,96 que deverá ser paga na sua totalidade ao final do 36º mês, com taxa de juros 1,64% a.m. e CET de
25,38% a.a com total a prazo de R$ 121.082,04. Plano de financiamento direto ao usuário FDU sujeito à prévia
aprovação de crédito. O valor contempla custos de taxa de abertura de crédito no valor de R$ 825,00. Taxa de
Registro de Contrato não contemplada no valor das parcelas. Ofertas válidas até 31/01/2022 nas concessionárias
participantes e apenas para veículos Chevrolet 0 km no estoque da Rede. Ofertas não válidas ou cumulativas com
modalidade de venda direto da fábrica, taxistas e produtores rurais. Condições válidas para todo Brasil, exceto para
o estado de São Paulo. 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 e Chevrolet Serviços Financeiros
- www.chevroletsf.com.br SAC 0800721 5394. Perceba o risco, proteja a vida.
A supervalorização do veículo usado é válida somente na compra de um veículo Novo Onix 1.0 Premier Turbo 0km,
ano/modelo 2022/2022 ou anterior, disponível no estoque da concessionária conforme Preço Público Sugerido (lista
vigente em de 01 de Janeiro de 2022), mediante a entrega de um veículo usado do mesmo segmento do Novo Onix
1.0 Premier Turbo, das marcas Chevrolet/GM, VW, Ford, Fiat, Honda, Toyota, Hyundai, ou Nissan. Condição não
aplicável para táxis, carros importados, veículos comerciais e/ou modificados. Os veículos usados acima
mencionados devem necessariamente enquadrar-se nos seguintes critérios: ano de fabricação a partir de 2018 e até
10.000 km rodados por ano (considerando-se a média da quilometragem). Devem ainda preencher todas as
seguintes condições: todas as revisões feitas na concessionária credenciada da marca, com manual, chave
reservam, pneus em bom estado, itens de segurança de fábrica, sem avarias ou reparos a efetuar, com perícia
aprovada sem restrições, sem ocorrências de sinistros e com IPVA e DPVAT 2021 e anteriores pagos. O veículo
usado deve ser entregue como parte de pagamento na concessionária no ato do fechamento do negócio e deverá
estar com toda a documentação regular, em dia e livre de quaisquer ônus e/ou pendências. Serão aceitos somente
clientes pessoa física. A avaliação dos usados é feita diretamente pela concessionária, sujeita a avaliação física e
aprovação mediante laudo por empresa homologada de vistoria contratada pela concessionária. O CPF do
proprietário do veículo usado deve ser obrigatoriamente o mesmo do comprador do veículo novo. Condição limitada
ao recebimento de 01 (um) veículo usado como parte do pagamento para cada Novo Onix 1.0 Premier Turbo novo
adquirido. O veículo usado não poderá ter valor maior que o 0 km.
Esta SIMULAÇÃO não é uma oferta ou proposta de crédito, portanto, não possui caráter vinculativo nem validade.
Como tal, o resultado desta SIMULAÇÃO não tem o condão de gerar expectativa de contratação nos moldes aqui
estabelecidos. Trata-se exclusivamente de uma ferramenta de SIMULAÇÃO de cálculos que considera apenas
informações de valor simulado, percentual de entrada, quantidade de prestações, e eventualmente, opção de
seguro, inseridas na ferramenta pelo próprio cliente. Esta SIMULAÇÃO não corresponde ao valor de um modelo
Chevrolet específico e leva em consideração apenas os valores indicados pelo cliente no ato da simulação, não
caracterizando uma proposta ou condição de venda. O “Plano Chevrolet Sempre” é um financiamento
comercializado pelo Banco GM S.A. para Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas, com uma parcela balão, entrada
mínima de 30% (trinta por cento) do valor do veículo, acrescido de 24 (vinte e quatro) até 48 (quarenta e oito)
parcelas mensais e consecutivas (“parcelas regulares”) e mais uma parcela final. O termo “parcela balão” refere-se a
uma parcela final, além daquelas mensalmente devidas (“parcelas regulares”), com percentual estabelecido no ato
da contratação entre 15 (quinze) e 40% (quarenta por cento) do valor do veículo e com vencimento concomitante ao
da última parcela regular. Para quitação do contrato é necessário o pagamento da entrada, das parcelas regulares,
da parcela balão e demais despesas de responsabilidade do cliente. Para esta SIMULAÇÃO não foram realizadas
pesquisas em bases de dados e informações cadastrais e tratamento de dados necessários ao início de
relacionamento. Para a presente SIMULAÇÃO não foi efetuada nenhuma análise de crédito. Em atendimento à
Resolução 3.517 4.881 do Banco Central do Brasil, caso o cliente opte por contratar um financiamento junto ao
Banco GM, será previamente informado sobre o Custo Efetivo Total onde constará a taxa pactuada, tributos
incidentes na operação, tarifas, seguros e serviços eventualmente contratados, além de outras despesas que
poderão ser cobradas do cliente caso, se, após a devida análise, seu crédito seja aprovado. Caso o cliente opte por
contratar seguro, será previamente informado sobre as condições de elegibilidade e de aceitação ou não do risco
pela seguradora, coberturas, riscos excluídos, corretor e seguradora participante, bem como, o número de registro
do produto na SUSEP. Para mais informações consulte um Concessionário Chevrolet autorizado ou fale através do
nosso Site http://www.chevroletsf.com.br | SAC – 0800 721 5394 | Deficientes Auditivos – 0800 727 0640 | Ouvidoria
– 0800 722 6022. Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu objetivo.

