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Consórcio Magalu está com ofertas especiais e sorteios

Clique aqui para abrir a imagem

Nesta sexta, 9, o Consórcio Magalu, empresa que

pertence ao Magazine Luiza, completa 30 anos e como

forma de comemorar esta data preparou condições

especiais para aquisição de bens através das cartas de

crédito com até 30% de desconto na taxa administrativa

no segmento de eletro e automóveis. Saiba mais.

Este também é o último mês para que as pessoas

aproveitem os benefícios da promoção '30 anos, 30

prêmios', lançada em março, que já teve 10 ganhadores

e ainda sorteará mais 20 clientes. A campanha dividiu o

valor de R$ 70 mil reais em 30 prêmios para quem

adquiriu planos no segmento automotores, podendo ser

motos, carros, caminhões, ônibus, náuticos e até

mesmo no setor agro.

Os prêmios, no valor de R$ 2 mil e R$ 3 mil, podem ser

utilizados para qualquer finalidade, seja uma viagem

dos sonhos, a compra de móveis para a casa, e até

mesmo, para realizar compras de novos planos de

consórcio ou para ofertar um lance, e, assim, conquistar

o bem mais rapidamente.

Em dezembro, o consórcio disponibiliza desconto no

grupo de automotores de 30%, com redução da taxa

mensal para 0,16%, com créditos entre 70 000 reais e

140 000 reais. As parcelas custam a partir de 1.007,36

reais em até 80 meses.

O cliente que adquirir essa carta de crédito desse plano,

além de aproveitar o desconto da promoção, também

garante o cupom para participar da promoção 30 anos,

30 prêmios, basta estar com as parcelas em dia.

? Compartilhe no WhatsApp

Além de todos os benefícios oferecidos pelo Consórcio

Magalu o cliente poderá após a contemplação adquirir

carro 0km ou usado com até 10 anos de uso, caso

tenha já um veículo, este poderá ser usado como lance

e com liberdade de escolha para a compra do veículo,

podendo ser em concessionária, garagista ou particular.

Os planos de eletroeletrônicos também terão desconto

de 30% na taxa durante o mês de aniversário. Para

créditos entre 3 700 reais e 7 400 reais, as taxas

mensais foram reduzidas para 0,47%. São 36 meses,

no total, com parcelas a partir de 124,90 reais. Já para

cartas entre 9 000 reais e 18 000 reais, a taxa de

administração mensal diminui para 0,41%. O

pagamento é feito em 48 parcelas a partir de 233,62

reais.

No mesmo período, os consórcios para compra de

imóveis - casa, apartamento, terreno ou construção -

estarão com taxa atrativa, de 0,08% mensal. São 180

meses para créditos que variam entre 250 000 reais e

500 000 reais, com parcelas a partir de 1.659,72 reais.

O cliente que já possuir a casa pode usá-la como lance

para tentar ser contemplado mais rapidamente.

Todas as promoções da campanha são divulgadas no

site do Consórcio Magalu e nas redes sociais. A

aquisição dos planos promocionais é possível por meio

das lojas Magalu, site e app.

Consórcio Magalu
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O Consórcio Magalu é afiliado à ABAC (Associação

Brasileira dos Administradores de Consórcios) e ao

SINAC (Sindicato Nacional dos Administradores de

Consórcios), faz parte do Grupo Magazine Luiza e tem

tradição de 30 anos no mercado.
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