
Rua Prof. Itamar Orlando Soares, 305 - CEP 87020 - 270 - Fone: (44) 3224-1807                            www.aduem.com.br                       e-mail: aduem1978@gmail.com

Assessoria de Comunicação, Jornalista responsável: Elisabeth Natale (Reg. Prof. 000 9029/PR)

2011 - 2013
Gestão Novos Desafios

1978 - 2014 
36 anos 

Maringá, 22 de janeiro de 2014
 Boletim Informativo - Ano 6 nº. 195

CONTATO Aduem 3224-1807 

Conheça os detalhes da parceria ADUEM-Renault
A Fórmula Renault Maringá quer você de Carro Novo!!

A Fórmula Renault Maringá, quer você de carro novo e para isso lhe oferece os mesmos descontos de frotista e produtor rural. 

Quem pode comprar o veículo com desconto?
Todos os docentes, inclusive os aposentados, desde que sejam filiado à ADUEM. Deve apresentar na concessionária para o vendedor autorizado 

uma carta de autorização fornecida pela ADUEM.

Quais são os veículos que terão o desconto?
Será oferecido desconto em todos os veículos, porém, cada modelo tem um desconto diferente, podendo chegar até 13%.

Quais os benefícios de comprar um Renault?
A Renault hoje é a quinta marca no market Share (emplacamentos) no Brasil, isso devido à aceitação do consumidor brasileiro com seus produtos 

de alta qualidade, segurança de primeiro mundo, desing arrojado, conforto fantástico e condições extraordinárias. Temos um pós vendas eficiente e 
rápido, fábrica no Paraná (São José dos Pinhais), 3 anos de garantia, 2 anos de Renault Assistence 24h e muito mais.

Como adquirir um veículo com Desconto?
O docente interessado estará efetivando à compra diretamente da Montadora Renault do Brasil S/A. A nota fiscal e o boleto serão emitidos tam-

bém pela Montadora. É muito simples o processo de compra. Basta ir na concessionária Fórmula Maringá (Vendedor: Jackson Pennacchi) escolher 
o veículo desejado e suas características, fechar negócio com o desconto e aguardar pela entrega. Os documentos necessários são: CPF, RG, CNH, 
Comprovante de Endereço Atual, Carta de Autorização (fornecida pela ADUEM).

Tenho um veículo usado para dar como parte de pagamento, posso?
A montadora não pega usado como parte de pagamento, mas a concessionária Fórmula Maringá fará uma avaliação e havendo interesse com-

prará o veículo para posteriormente vendê-lo. A avaliação é baseado na conservação, opcionais, quilometragem, pneus, reparos, comercio, mecâ-
nica e custos fiscais.

Qual é o prazo para compra com desconto?
Esse desconto é válido para compra e faturamento no mês de Fevereiro de 2014.

Quem é o contato responsável na concessionária com a montadora?
O vendedor exclusivo autorizado a essa parceria é o Sr. Jackson Pennacchi
Fones: 44 3032 5700 / 44 9911 1329
jackson.pennacchi@formularenault.com.br

* preços e descontos sujeitos à alteração sem aviso prévio.


