
CONSÓRCIO 

Nº

BairroNº

Celular WhatsappTelefone FixoDDD

Chassi

De acordo:                                                                                                                                                     Data:_____/_____/_______

Nº do Motor

MODELO ESCOLHIDO: Nº PARCELAS: VALOR MENSAL:

SOL BIKES COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
CNPJ: 39.643.349/0001-87  - Insc. Municipal: 1272508-6 - Insc. Estadual: 11.878.520 
Rio de Janeiro-RJ
Rua Francisco Sá nº 51 – Loja- 13 – Copacabana – CEP: 22.080-010
solbikes.com.br | Instagram: @solbikesrio | @solbikesbahia
     55 21 99866-7871 | 99887-6922 | 99821-9807 |3627-1213 

*Somos uma concessionária exclusiva da marca com “Fabricação Nacional, nossa linha de montagem fica em Manaus e São Paulo”, 
garantimos manutenção como: “Assistência Técnica” e reposição de “Peças & Acessórios”, aos nossos Clientes.

A Sol Bikes Elétricas, pensando em melhorar a mobilidade urbana das pessoas, com sustentabilidade. Lança CONSÓRCIO em até 36 meses 
para pagar.

Escolha seu modelo favorito e condições de pagamento dentro do seu orçamento financeiro, comece a pagar seu consórcio rigorosamente em 
dia.

Termos e Condições:

Após assinar a proposta de adesão ao Consórcio, o cliente receberá no ato, por e-mail ou pelos correios o carnê contendo todos os boletos com a 
melhor data de vencimento escolhida, para pagamento na data em qualquer banco do sistema de compensação e sua via da proposta.
Antecipação: Caso queira antecipar as parcelas a vencer, terá um desconto de 5%.

Retirada: Após a baixa em sistema do banco de todas as parcelas quitadas no vencimento ou antecipadas, basta dirige-se a “Concessionária”, 
mais próxima da sua cidade, por telefone ou site, e agende a retirada da sua “Bike Elétrica Okm”, escolhendo a cor da sua preferência , 
dependendo do estoque disponível , a entrega poderá ocorrer no máximo em até 30 dias corridos, será emitida sua nota fiscal definitiva de 
proprietário.

Seguro de Bikes: Caso opte em contratar “Seguro Total”, no momento da retirada, terá desconto de 5%, para pagamento à vista. 
Podendo parcelar em 5 x sem juros no carnê, e até 12 parcelas no cartão de crédito com acréscimo.

Garantias de Fábrica: Cobre defeitos de fabricação pelo período de 6 meses (peças e componentes) e 6 meses (bateria), incluindo o prazo de 
garantia legal de 90 dias contratados a partir da data de emissão da nota fiscal.

Garantias de Serviços: Prazo de 90 dias (garantia legal) contados a partir da data de recebimento do produto pelo cliente. Essas garantias são 
válidas dentro das condições normais de uso descritas no manual do proprietário emitido pelo fabricante, entregue no ato da entrega da sua Bike 
Elétrica.

Responsabilidade do Cliente: Para melhor desempenho da sua “Bike Elétrica”, será necessário realizar três (3) revisões por ano.

Atenção: Não deixar de carregar sua bateria de lítio, por mais de 30 dias, e deixar conectada na tomada por mais de 24 horas, corre risco de 
vazamento podendo provocar uma pequena explosão, seguida de incêndio. Deixar carregando, apenas o tempo necessário de acender a luz 
verde de 100% carregada, que pode durar de 2 a 4 horas, a depender como esteja sua carga.

Contemplação: As assembleias irão acontecer mensalmente contemplando um consorciado, após fechamento do grupo com 30 associados 
ativos com o lance mínimo de 30% do valor do bem. O lance apresentado será deduzido das parcelas a vencer.

Desistência: Em caso de desistência o consorciado terá direito dos valores pagos sem correção, somente no encerramento do grupo no prazo 
contratado.

IINSTRUÇÕES
Imprimir, preencher os campos solicitados, assinar, digitalizar em formato “pdf” e enviar para o e-mail consorcio@solbikes.com.br
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