Caetano Formula Moçambique e
Millennium bim celebram parceria
para facilitar a aquisição de viaturas
de baixo consumo
Parceria entre a Caetano, representante da Renault no mercado moçambicano, e o
Millennium bim, abrange campanha de Leasing com condições atractivas de
financiamento aos Clientes que pretendam adquirir o ALL NEW SUV Renault Kiger.

A Caetano Formula Moçambique (Caetano), representante oficial das marcas Renault,
Volkswagen e Peugeot em Moçambique, e o Millennium bim, estabeleceram uma parceria
que visa facilitar a aquisição de viaturas de baixo consumo, em Moçambique, através de
Leasing automóvel para a compra da nova viatura Renault Kiger.
O Millennium bim disponibiliza condições de financiamento atractivas para a compra do novo
SUV da Renault. O Banco oferece uma taxa de juro competitiva, até 60 meses com um
investimento inicial de 10%, associando em condições especiais seguro de responsabilidade
civil e danos próprios da Fidelidade Ímpar.
Por seu turno, a Caetano oferece preços promocionais para a venda ao público, neste caso
desconto de 5% sobre o preço de venda.
O Renault Kiger é alimentado por um novo motor a gasolina 1.0L que permite um maior
desempenho com menor consumo de combustível. Concebido com um design distinto, o
novo modelo da Renault conjuga a modernidade urbana com o prazer na condução de forma
mais económica.
Para Paulo Oliveira, CEO da Caetano Formula SA, a introdução do novo Renault Kiger em
Moçambique reforça o foco da Renault na contínua procura pela inovação disruptiva. “O
Kiger oferece as mais recentes inovações tecnológicas já presentes na gama global da
marca Renault. O condutor pode contar com uma cabine inteligente que combina
tecnologia, funcionalidade e espaço. Tem acesso ao selector multisense, que lhe permitem
selecionar diferentes modos de condução e adaptar a mesma ao seu estado de espírito,

contando também com cartografia do motor, coluna de direção reactiva, mudanças de
velocidade e velocímetro digital”, afirma o CEO.
Acrescenta ainda que “o novo Kiger é uma viatura desenvolvida especialmente a pensar no
nosso mercado e nas suas exigências, com inúmeros detalhes e optimizações que apenas
são possíveis com a experiência e atenção ao detalhe que caracterizam a Renault. É uma
viatura extremamente versátil e segura, temos a certeza que o mercado vai adorar o novo
Renault Kiger.”.
Por sua vez, Albino Andrade, Administrador do Millennium bim, considera que esta oferta
vem reforçar o continuo posicionamento do Banco, em estar cada vez mais próximo das
famílias e das empresas moçambicanas. “Com esta iniciativa contribuímos para a melhoria
das condições de mobilidade em Moçambique, quer em segurança, quer em
sustentabilidade, dada a eficiência energética da viatura agora lançada. Continuaremos a
reforçar o nosso apoio às famílias e empresas moçambicanas, proporcionando condições de
financiamento muito competitivas e inovadoras. O Millennium bim irá continuar o seu
caminho de apoio ao crescimento económico de Moçambique. Este é mais um passo.”

Sobre a Caetano Formula Moçambique - Pertence ao Grupo Salvador Caetano, fundado em 1946 e com uma presença longa
e bem-sucedida em mais de 37 países e uma equipa de mais de 6500 colaboradores. A Caetano é a representante oficial no
país das marcas Renault, Volkswagen e Peugeot, no sector do retalho automóvel, mas também das marcas Caetano Parts,
Caetano Express, Caetano Rent-a-Car e Carplus na comercialização de peças, serviços de oficina, viaturas de aluguer e
viaturas usadas, respetivamente. Com uma oferta vasta e integrada e, acima de tudo, profissionais empenhados e
qualificados, a Caetano assegura a venda e distribuição de viaturas e assistência técnica de serviços após-venda. A missão do
Grupo Salvador Caetano é ajudar as pessoas a moverem-se, promovendo a diversificação e o crescimento.
Sobre a Renault
A Renault, marca histórica de mobilidade e pioneira dos veículos eléctricos na Europa, sempre desenvolveu veículos
inovadores. Com o plano estratégico 'Renaulution', a Renault embarcou numa transformação ambiciosa e geradora de valor
rumo a uma gama mais competitiva e equilibrada. A sua ambição é incorporar a modernidade e inovação em tecnologia,
energia e serviços de mobilidade na indústria automotiva.
Sobre o Millennium bim - Maior grupo financeiro moçambicano, tem marcado o ritmo de crescimento do sector bancário.
No processo de bancarização da economia moçambicana, o Banco está presente em todas as províncias do país e conta hoje
com uma vasta rede de balcões, e uma das maiores redes de ATM e POS. O Millennium bim é o Banco mais premiado do País
e o primeiro Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África.
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