*Oferta para o veículo Discovery Sport SE Flex 240cv Modelo 2019. Valor à vista R$
227.800,00, ou financiado com o Banco Itaucard através do plano Land Rover Access nas
seguintes condições: CDC (Crédito Direto ao Consumidor), com entrada mínima de
R$113.900,00 (50%) + 24 prestações fixas de R$2.996,70 (1º vencimento 30 dias após a
liberação do recurso) + 1 prestação residual final no valor final de R$ 49.357,89. Valor total
financiado: R$ 118.281,99, inclui IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de R$ 3.063,42,
despesas com Registro de Contrato de R$121,99 referente ao Estado de São Paulo (podendo
variar conforme a UF) e Tarifa de Cadastro de R$730,00. Taxa de juros de 0% a.m. ou 0% a.a.,
CET (Custo Efetivo Total) de 0,22% (a.m.) ou 2,71% (a.a.) válido para a simulação desta oferta.
Preço para o Land Rover Care é para o Discovery Sport SE Flex modelo 2019: R$2.990,00. O
plano Land Rover Care inclui os seguintes itens de revisão básica: óleo do motor, filtro de óleo
do motor, filtro de ar, filtro de pólen, filtro de combustível (para veículos com motor a diesel),
fluido de freio e mão de obra para estes itens. Pacote válido para até 5 (cinco) revisões básicas
pelo período de 5 (cinco) anos ou 55.000km, o que ocorrer primeiro. As revisões devem
ocorrer em intervalos de 12 (doze) meses ou 10.000km, o que ocorrer primeiro. O
descumprimento ao plano de manutenção do veículo cancela o plano, sem direito à
devolução do valor pago. A contratação do Plano Land Rover Care deve ser feita no ato da
compra do veículo e pago integralmente conforme o valor do plano, à vista. Na recompra do
veículo usado será aplicado um bônus de até R$10.000,00 válido para a pessoa física e/ou
jurídica que trocar seu veículo usado nas concessionárias autorizadas da Land Rover, de com
acordo avaliação exclusiva da concessionária não havendo ingerência por parte da Jaguar
Land Rover. Benefício exclusivo aos clientes que adquirirem um veículo Discovery Sport MY19
0km. Condições válidas até 30/09/2019 ou enquanto durar o estoque do referido modelo.
Oferta sujeita à análise e aprovação de crédito, bem como, alteração sem prévio aviso e não
cumulativa com outras ofertas vigentes Respeite a sinalização de trânsito; Banco Itaucard
utiliza a marca Land Rover através de uma licença concedida pela Jaguar Land Rover Limited,
proprietária da marca Land Rover. SAC 4090 1644 | 0800 720 1644.

