GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Condição Comercial – Linha Chevrolet
Recife, 11 de Agosto de 2014
At.: Sr. Archimedes – Presidente do CORE PE
Ref.: Proposta de Parceria Comercial

Prezado Archimedes,

Conforme reunião realizada dia 26 de Junho de 2014 com o Sr. Archimedes Cavalcanti Junior, Presidente
do CORE-PE, Dr. Laercio de Souza Ribeiro Neto, Advogado do CORE, Kleber D`Avila Souza, Gerente
Regional de Vendas Diretas da GM, Ernst Friedheim, Gerente Regional de Marketing da GM, segue o
procedimento e as condições comerciais para a parceria comercial elaborada ao CORE PE. Ressaltamos
que as vendas serão realizadas para os CNPJs credenciados ao CORE PE com função ativa no órgão.
Caso necessite de maiores esclarecimentos estaremos à disposição.

Atenciosamente,

Kleber D`Avila Souza
General Motors do Brasil
Gerente Regional de Vendas Diretas
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GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Procedimento – Parceria Comercial
Aplicacão
O tipo de venda é aplicável exclusivamente para os CNPJs credenciados junto ao CORE PE e que
possuam situação ativa no órgão.

Aquisição
O associado CORE PE elegível ao benefício deverá encaminhar-se à concessionária Chevrolet para dar
início ao processo de escolha e aquisição do veículo. Uma vez na concessionária, a equipe comercial
Chevrolet prestará todo suporte necessário ao cliente a fim de concluir a negociação.
O associado do CORE PE deverá apresentar os documentos solicitados conforme mostrado no tópico
abaixo.

Documentação Necessária
ü Carteira do CORE com o número de identificação e foto atualizada; O documento não poderá ser
transferido para terceiros e deverá ser apresentado pelo próprio comprador.
ü Cópia da CNH do associado;
ü Cópia do documento de comprovação do credenciamento do associado junto ao CORE PE – Esse
documento poderá ser requerido na sede do CORE PE e deverá cumprir a data de validade do
documento, tanto no momento de solicitação do pedido quanto antes de efetuar o faturamento do
mesmo
ü Cópia do cartão do CNPJ;
Pagamento do Veículo
O pagamento do veículo será efetuado à GMB através de financiamento em nome do associado ou boleto
bancário e dentro dos prazos estipulados pela montadora.

Observações Importantes
Ø Os preços públicos e descontos apresentados na tabela anexa poderão variar sem prévio aviso
de acordo com a política comercial da montadora.
Ø Frete nacional incluso nos preços.
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GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
Modelo de Pedido (Preenchido pelas Concessionárias) obrigatoriamente assinado pelo associado
no momento da compra
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