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Indian Motorcycle prepara motociclistas para a temporada de 
passeios de moto, oferecendo descontos 

com a campanha “Start Your Engines” 
 

20% de desconto nas peças de manutenção, óleo, peças de reposição e produtos de 
polimento e conservação 

 
A Indian Motorcycle lançou a sua campanha “Start Your Engines” para permitir aos 
motociclistas economizarem dinheiro na preparação dos seus motociclos para a temporada dos 
passeios de moto, com 20% de desconto nas peças de manutenção, óleo, peças de reposição 
e produtos de polimento e conservação. 
 
Com a campanha “Start Your Engines”, chegou o momento ideal para os proprietários de 
motociclos agendarem uma revisão do seu motociclo Indian junto de um concessionário Indian 
Motorcycle, a fim de assegurarem o desempenho consistente, fiável e otimizado do seu 
motociclo, economizarem dinheiro e ficarem preparados para quando a Primavera bater à porta 
da garagem. 
 
E depois de tratados os pormenores mecânicos, o desconto de 20% em produtos da gama de 
polimento e conservação da Indian Motorcycle são o remate perfeito para manterem os seus 
motociclos Indian tão deslumbrantes como no dia em que saíram da fábrica. Os produtos de 
polimento e conservação foram especificamente concebidos para proporcionarem o melhor 
cuidado na limpeza, polimento e preservação de todas as superfícies. 
 
Disponível nos concessionários Indian Motorcycle participantes, a campanha “Start Your 
Engines” é válida de 11 de abril a 31 de maio de 2022. 
 
Para obter informações adicionais sobre a Indian Motorcycle, visite IndianMotorcycle.eu e siga as 
novidades no Facebook, Twitter e Instagram. 
 

### 
 
SOBRE A INDIAN MOTORCYCLE®  
A Indian Motorcycle é a primeira empresa de motociclos americana. Fundada em 1901, a Indian Motorcycle 
conquistou os corações de motociclistas em todo o mundo e ganhou distinção como uma das marcas americanas 
mais lendárias e icónicas através da sua supremacia inigualável em competições, proeza de engenharia e inúmeras 
inovações e estreias na indústria. Atualmente, esse legado e paixão estão reacesos com uma nova gestão da 
marca. Para saber mais, visite www.indianmotorcycle.eu 
 
INDIAN e INDIAN MOTORCYCLE são marcas comerciais registadas da Indian Motorcycle International, LLC. Use 
sempre um capacete, vestuário de proteção e óculos, e insista que o seu passageiro faça o mesmo. Conduza dentro 
dos limites da lei e das suas próprias capacidades. Leia, compreenda e siga o seu manual do proprietário. Nunca 
conduza sob a influência de drogas ou álcool. 
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