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Opções para trocar de carro com desconto
Fonte: Assessoria - 28/03/18 16:01

Associados da ANAJUSTRA têm descontos na compra de veículos zero Honda e Chevrolet em
todo o país. Na primeira, o benefício varia de 4,5 a 6,5%. Na segunda, neste mês de março, o
maior desconto é de R$ 3 mil nos modelos Cruze Sport6 e Trail Blazer. O menor é de R$ 800
para o Onix 1.0 Joy.
As tabelas com os modelos disponíveis e descontos são publicadas na área restrita
(https://www.anajustra.org.br/area-restrita/) do site.
Honda
Para efetuar seu pedido, vá até uma concessionária da marca e apresente a declaração de
associado, emitida pelo setor de benefícios pelo e-mail: bene cios@anajustra.org.br. Leve
junto cópias do RG, CPF e comprovante de endereço.
O faturamento será feito em nome do associado titular, direto da Honda. O liado pode
adquirir um automóvel a cada período de um ano.
Chevrolet
Para obter o desconto do Programa Amigos Chevrolet, o associado deverá escolher a
concessionária para efetuar a compra do veículo e, após negociar o melhor preço junto a ela,
apresentar a carta-bônus, que garante o benefício sobre o preço nal negociado, além do
cartão de associado.
A carta-bônus deve ser solicitada ao setor de benefícios da ANAJUSTRA, pelo e-mail:
bene cios@anajustra.org.br. No e-mail, o associado deve indicar o modelo que pretende
adquirir, além de informar dados pessoais como: nome completo, RG, CPF, data de
nascimento e endereço atualizado.
Regras do convênio
A carta-bônus somente terá validade para a aquisição de veículos Chevrolet novos nas
concessionárias da rede.
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A carta-bônus somente terá validade mediante apresentação do cartão do associado no
ato da compra e antes da concessionária realizar o faturamento do veículo, sob pena da
não concretização do desconto.
A carta-bônus terá a mesma validade da tabela vigente na data da solicitação.
O valor do desconto varia conforme modelo e não há obrigatoriedade de concessão de
bônus para todos os modelos da linha Chevrolet.
A carta-bônus é limitada. Cada associado poderá adquirir apenas um veículo com a
utilização da carta a cada 12 meses.
Outra opção
Quem quer trocar de carro, mas ainda não tem o valor total do modelo sonhado, pode
adquirir cota de consórcio da Canopus.
Os benefícios
Desconto na taxa administrativa, na segunda e terceira parcela;
Os lances podem ser parcelados em até 4 vezes;
Não há custo de transferência;
Correção pelo IPCA uma vez ao ano;
Crédito pré-aprovado, se o interessado não tiver restrições e apresentar comprovante
de renda três vezes maior que o valor da parcela;
O crédito pode ser utilizado na compra de carro zero, seminovo ou usado, de qualquer
marca.
Con ra cotas e descontos na área restrita (https://www.anajustra.org.br/area-restrita/)
Como adquirir uma cota:
Ligue para a Central de Apoio ao Associado no telefone informado na área restrita. Apresente
cópias do RG, CPF, comprovante de endereço, cartão do associado ou declaração do
associado. O cartão e a declaração podem ser impressos no menu “Serviços” da área restrita
ou solicitada ao setor de benefícios pelo e-mail: bene cios@anajustra.org.br.
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