
 

1- CG Titan 2020: Moto moderna e inovadora (CG Azul) 

 

Essa linda CG Titan 2020 na cor azul conta com painel totalmente digital e completo. Vem com 

velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador do nível de combustível, conta-giros, relógio 

e luzes espia. A modernidade é só um dos elogios que a CG 160 Titan S merece. Ela conta com 

sistema de freios CBS (Combined Brake System) que distribuem de maneira equilibrada a 

frenagem entre a roda traseira e a dianteira, garantindo maior segurança ao piloto.  

 

Quer saber mais? Acesse: http://www.hondafreeway.com.br/ 
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2- Planeje sua felicidade, faça um consórcio Freeway (Qualquer foto) 

 

Nossos planos de consórcio estão voando baixo! Entre em contato conosco e tire sua moto 

Honda com a gente. Tire o seu sonho do papel!  

 

WhatsApp: (44) 99750-1222  
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3- A importância do uso do capacete (Foto de um capacete) 

 

O capacete é o equipamento para condutores e passageiros de motocicletas e similares que, 

quando utilizado corretamente, minimiza os efeitos causados por impacto contra a cabeça do 

usuário em um eventual acidente. Nós da Freeway apoiamos completamente o uso de 

capacetes pelos condutores, é um equipamento fundamental e que salva vidas! 
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4- Honda NC 750X 2020: Crossover mantém motor de 750 cc com 54,5 cv 

 

Conhecida por seu compartimento localizado no lugar do tanque de combustível (este 

instalado na parte traseira da moto), a NC 750X 2020 chegou na Freeway! As novidades, como 

de costume nas mudanças de ano/modelo das motos, se resumem a novas cores e grafismos 

na carenagem. Vocês agora podem optar entre as cores vermelho perolizado, azul perolizado e 

um inédito verde fosco, que remete ao uso misto da moto. Ela alia a suspensão com longo 

curso de pneus e versatilidade para o uso no asfalto, seja na cidade ou estrada, já que seu 

motor de 750 cc tem 54,5 cv e 6,94 kgfm de torque, alimentado por injeção eletrônica de 

gasolina e arrefecido a líquido. 

Adquira a sua agora mesmo, aqui na Freeway! Ligue ou nos mande uma mensagem via 

WhatsApp: (44) 99750-1222  
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5- Cuidados com a moto e outros itens em tempos de pandemia 

 

Alguns itens devem ser higienizados com frequência, como os punhos, as manoplas de freio e 

embreagem, além dos botões mais usados, a exemplo das setas e faróis, e as chaves. Nesse 

caso, utilizar um borrifador com álcool 70% líquido e um pano para limpar, tendo cuidado para 

não borrifar partes eletrônicas do painel. Nós nos preocupamos com a sua saúde! 
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6- Melhores condições de consórcio é na Freeway  

 

Esse é o caminho mais simples e fácil de adquirir sua moto 0 km. Contamos com diversas 

opções de planos com parcelas super acessíveis! Ficaram interessados e querem saber mais? 

Acessem: http://www.hondafreeway.com.br/ ou nos envie uma mensagem através do 

WhatsApp:  (44) 99750-1222. 
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7- Vantagens da Honda Freeway 

 

 Nossas lojas são modernas e confortáveis 

 Equipes capacitadas na Fábrica 

 Estoque de peças com mais de 20.00 itens 

 Acessórios em torno de 500 itens 

 Na matriz, em Maringá/PR ainda conta com o Honda Dream, espaço exclusivo para amantes de 

motocicletas de alta cilindrada e o Motobar, mais uma opção para os clientes no dia-a-dia e no 

happy hour 

 

E agora vocês estão esperando o que? Entre para o nosso time e aproveite para realizar o seu 

sonho! 
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8- Escolha a moto que mais combina com você 

 

Tem sempre uma Honda que é a sua cara! Selecione a sua e confira as condições que o 

Consórcio Freeway pode oferecer. Acesse o site: http://www.hondafreeway.com.br/ e escolha 

a sua moto! 
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9- Nossa missão é com os clientes 

 

Nosso principal objetivo é comercializar produtos e serviços Honda fidelizando o cliente 

através do atendimento, promovendo crescimento com responsabilidade, ética, 

profissionalismo e inovação. 
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10- Vocês sabiam? 

 

Um dos primeiros sujeitos a idealizar o que seria um “antepassado” das bicicletas e das motos 

foi ninguém menos que o italiano Leonardo da Vinci. Quem diria, não é mesmo?! 
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11- Sensação de liberdade e adrenalina 

 

A Freeway sabe que andar de moto é um hobby emocionante e desafiador. Ao estar sobre 

duas rodas, você tem uma experiência completamente diferente de qualquer outro meio de 

transporte. Em uma moto você sente que faz parte do ambiente à sua volta, ao invés de 

apenas estar assistindo tudo atrás da janela de um carro, por exemplo. Conduzir uma moto 

gera uma combinação de diferentes emoções que mudam você para sempre. Você sente 

alegria, medo, relaxamento e prazer. É o prazer físico e emocional, com uma camada de 

ansiedade e adrenalina. 

 

Que tal adquirir sua moto aqui? Temos várias vantagens e benefícios, venham conferir! 

Acesse: http://www.hondafreeway.com.br/ ou nos envie uma mensagem através do 

WhatsApp:  (44) 99750-1222. 
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12- Curiosidades 

 

A motocicleta foi inventada simultaneamente por um francês e um norte-americano no ano de 

1869. Mas é bom deixar claro que o que Louis Perreaux e Sylvester Roper inventaram, na 

verdade, foi apenas uma bicicleta equipada com um motor a vapor. Vocês sabiam dessa 

história? 
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13- Andar de moto aumenta concentração e diminui estresse 

 

Muitos motociclistas não se cansam de afirmar que andar de moto é uma forma de reduzir o 

estresse e manter uma mente positiva e saudável. Mas, o então senso comum agora pode se 

apoiar nos resultados de um estudo neurobiológico conduzido pelo Instituto Semel de 

Neurociência e Comportamento Humano da Universidade da Califórnia em Los Angeles. O 

estudo descobriu que o motociclismo aumentou as métricas de foco e atenção e diminuiu os 

níveis relativos de cortisol, um marcador hormonal de estresse. 
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14- A Honda no Brasil 

 

A Honda chegou no Brasil em 26 de outubro de 1971. No início apenas importando 

motocicletas, somente alguns anos depois começaram a fabricação de motocicletas e carros. 
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15- O melhor caminho para você 

 

O Consórcio Freeway é o melhor caminho para quem quer se planejar e mudar de vida. É fácil 

e funciona. Retire sua moto aqui, na concessionária Freeway! Para sanar possíveis dúvidas 

ligue ou nos mande uma mensagem WhatsApp: (44) 99750-1222. 
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16- Biz 110i 2020: parceira de verdade 

 

A Biz 110i 2020 conta com tecnologia de ponta, câmbio semi automático, tomada 12 V, injeção 

eletrônica e é econômica como sempre! Com a Biz 110i é mais fácil pilotar na cidade graças a 

seu câmbio semi automático que permite uma pilotagem mais fácil. Entre em contato conosco 

e adquira já a sua! 
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17- Tudo em prol dos seus sonhos 

 

O Consórcio Freeway é uma das maiores administradoras de consórcio do Paraná. Oferecendo 

tranquilidade, segurança e agilidade! Faça parte do nosso time e concretize seu sonho! 
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18- Use acessórios e roupas apropriadas 

 

Já falamos aqui sobre acessórios para moto. Porém, não é difícil encontrar pessoas pilotando 

motos com roupas inapropriadas para essa prática, como chinelo, shorts e bermudas. Roupas 

que não protejam o seu corpo não são indicadas, porque em caso de batida, será a sua pele a 

raspar no asfalto sem nenhuma proteção. Além de proteção, as roupas e acessórios utilizados 

ao pilotar a moto, podem preservar a sua integridade. 
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19- Frenagem 

 

Você sabe a maneira correta de frear a sua moto? A Freeway te dará algumas dicas!  

 

A maneira indicada de frear a sua moto é usar 70% da força do dianteiro e 30% no traseiro em 

pistas secas. No caso de apertar somente o dianteiro, as chances de voar por cima da moto são 

grandes. 

 

 Porém se a pista estiver molhada, aumente a força da roda traseira e diminua na dianteira, 

evitando o travamento da roda da frente. Nada de usar a mão toda para acionar o freio: 

enquanto estiver pilotando, mantenha apenas os dedos indicadores e médios no freio, nada de 

deixar a mão inteira. Isto porque, em casos de desespero, você irá apertar com toda a força, 

podendo causar acidentes.  
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20- Cuidado e cautela nunca são demais  

 

Todo mundo sabe, mas não custa lembrar: tenha atenção na chuva com as pistas 

escorregadias. E em todo momento, haja com cautela ao passar pelas manchas de diesel no 

asfalto, chapas metálicas, buracos e outros vários empecilhos das vias. 

 

Dirija de acordo com a velocidade da via e também evite manobras ou ultrapassagens de risco. 
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21- O Brasil não parou, ele continua andando sobre duas rodas 

A Freeway valoriza e respeita todos os entregadores, sem exceção! Uma profissão que está 

cada vez mais conquistando o seu espaço, diante da necessidade na agilidade do transporte, e 

que se tornou uma solução para o crescimento econômico das empresas. O motoboy permite 

entregar de forma rápida, diversos tipos de encomendas com mais segurança e redução de 

tempo de mobilidade no trânsito. Sempre priorizando o comprometimento da entrega no 

prazo! Valorize os motoboys e entregadores! 
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22- Tenha cuidado com quem está na garupa 

 

Levar alguém na garupa pode ser uma experiência legal, mas que demanda muita 

responsabilidade e preparo. Se o passageiro não tiver nenhuma noção de como andar de moto 

no trânsito, o equilíbrio ficará comprometido. Nesses casos, é importante explicar ao 

transportado que ele deve apenas seguir seus movimentos. 
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23- CB Twister 2020: Design arrojado 

 

A mais nova CB Twister 2020 conta com design arrojado, lanternas e piscas de LED, painel 

digital, transmissão de 6 marchas, motor 250 cc, tecnologia flexone e muito mais! Além de 

acompanhar o impressionante desenho da motocicleta seguindo o fluxo de linhas marcantes e 

modernas da rabeta, a lanterna de LED assegura uma excelente luminosidade. Faça sua mais 

nova aquisição na concessionária Freeway! 
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24- Nossos valores 

Atuar no ramo do motociclismo não é fácil! Por isso mesmo prezamos por certos princípios e 

ideais para melhor atendê-los, como: Respeito, honestidade, qualidade e responsabilidade. 

Queremos atender bem para atender sempre! 
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               Anúncios: 1) CG Titan 2020: Moto moderna e inovadora (CG Azul) 

 

Essa linda CG Titan 2020 na cor azul conta com painel totalmente digital e completo. Vem com 

velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador do nível de combustível, conta-giros, relógio 

e luzes espia. A modernidade é só um dos elogios que a CG 160 Titan S merece. Ela conta com 

sistema de freios CBS (Combined Brake System) que distribuem de maneira equilibrada a 

frenagem entre a roda traseira e a dianteira, garantindo maior segurança ao piloto.  

 

Quer saber mais? Acesse: http://www.hondafreeway.com.br/ 

 

#freeway  #motoshonda #Freewaymaringa  #Freewaymaringa #maringa 

#Freewaycampomourao #campomourao #Freewaynovaesperança #novaesperanca 

#Freewaysarandi  #sarandi  #Freewaycianorte #cianorte #Freewayparanavai #paranavai 

#parana #duasrodas #liberdade #adrenalina #consorcio #consorciohonda #Consorciofreeway  

#liberdadeemduasrodas #moto #motoshonda #velovidadesobrerodas #familia #entregas 

#delivery #fimdesemana #viajar #viagem #campoecidade 

 

http://www.hondafreeway.com.br/


 
2) Planeje sua felicidade, faça um consórcio Freeway (Qualquer foto) 

 

Nossos planos de consórcio estão voando baixo! Entre em contato conosco e tire sua moto 

Honda com a gente. Tire o seu sonho do papel!  

 

WhatsApp: (44) 99750-1222  

 

#freeway  #motoshonda #Freewaymaringa  #Freewaymaringa #maringa 

#Freewaycampomourao #campomourao #Freewaynovaesperança #novaesperanca 

#Freewaysarandi  #sarandi  #Freewaycianorte #cianorte #Freewayparanavai #paranavai 

#parana #duasrodas #liberdade #adrenalina #consorcio #consorciohonda #Consorciofreeway  

#liberdadeemduasrodas #moto #motoshonda #velovidadesobrerodas #familia #entregas 

#delivery #fimdesemana #viajar #viagem #campoecidade 

 

 

 

 

 



 
3) Melhores condições de consórcio é na Freeway  

 

Esse é o caminho mais simples e fácil de adquirir sua moto 0 km. Contamos com diversas 

opções de planos com parcelas super acessíveis! Ficaram interessados e querem saber mais? 

Acessem: http://www.hondafreeway.com.br/ ou nos envie uma mensagem através do 

WhatsApp:  (44) 99750-1222. 

 

#freeway  #motoshonda #Freewaymaringa  #Freewaymaringa #maringa 

#Freewaycampomourao #campomourao #Freewaynovaesperança #novaesperanca 

#Freewaysarandi  #sarandi  #Freewaycianorte #cianorte #Freewayparanavai #paranavai 

#parana #duasrodas #liberdade #adrenalina #consorcio #consorciohonda #Consorciofreeway  

#liberdadeemduasrodas #moto #motoshonda #velovidadesobrerodas #familia #entregas 

#delivery #fimdesemana #viajar #viagem #campoecidade 

 

 

 

 

 

http://www.hondafreeway.com.br/


 
 

4) Escolha a moto que mais combina com você 

 

Tem sempre uma Honda que é a sua cara! Selecione a sua e confira as condições que o 

Consórcio Freeway pode oferecer. Acesse o site: http://www.hondafreeway.com.br/ e escolha 

a sua moto! 

 

#freeway  #motoshonda #Freewaymaringa  #Freewaymaringa #maringa 

#Freewaycampomourao #campomourao #Freewaynovaesperança #novaesperanca 

#Freewaysarandi  #sarandi  #Freewaycianorte #cianorte #Freewayparanavai #paranavai 

#parana #duasrodas #liberdade #adrenalina #consorcio #consorciohonda #Consorciofreeway  

#liberdadeemduasrodas #moto #motoshonda #velovidadesobrerodas #familia #entregas 

#delivery #fimdesemana #viajar #viagem #campoecidade 

 

 

 

 

 

http://www.hondafreeway.com.br/


 
5) O melhor caminho para você 

 

O Consórcio Freeway é o melhor caminho para quem quer se planejar e mudar de vida. É fácil 

e funciona. Retire sua moto aqui, na concessionária Freeway! Para sanar possíveis dúvidas 

ligue ou nos mande uma mensagem WhatsApp: (44) 99750-1222. 

 

#freeway  #motoshonda #Freewaymaringa  #Freewaymaringa #maringa 

#Freewaycampomourao #campomourao #Freewaynovaesperança #novaesperanca 

#Freewaysarandi  #sarandi  #Freewaycianorte #cianorte #Freewayparanavai #paranavai 

#parana #duasrodas #liberdade #adrenalina #consorcio #consorciohonda #Consorciofreeway  

#liberdadeemduasrodas #moto #motoshonda #velovidadesobrerodas #familia #entregas 

#delivery #fimdesemana #viajar #viagem #campoecidade 

 

 

 

 

 

 

 



 
6) Biz 110i 2020: parceira de verdade 

 

A Biz 110i 2020 conta com tecnologia de ponta, câmbio semi automático, tomada 12 V, injeção 

eletrônica e é econômica como sempre! Com a Biz 110i é mais fácil pilotar na cidade graças a 

seu câmbio semi automático que permite uma pilotagem mais fácil. Entre em contato conosco 

e adquira já a sua! 

 

#freeway  #motoshonda #Freewaymaringa  #Freewaymaringa #maringa 

#Freewaycampomourao #campomourao #Freewaynovaesperança #novaesperanca 

#Freewaysarandi  #sarandi  #Freewaycianorte #cianorte #Freewayparanavai #paranavai 

#parana #duasrodas #liberdade #adrenalina #consorcio #consorciohonda #Consorciofreeway  

#liberdadeemduasrodas #moto #motoshonda #velovidadesobrerodas #familia #entregas 

#delivery #fimdesemana #viajar #viagem #campoecidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


