
          

        PROGRAMA DE MILHAGEM DO H.O.G.
 

O registro das motocicletas para participação no Programa de Milhagem do H.O.G. e a informação da 
milhagem para fazer jus aos benefícios 

É importante ressaltar que deve ser preenchido UM formulário para o registro da motocicleta, seja 
ela nova ou usada, nesta seção: 

Devem ser utilizados FORMULÁRIOS SEPARADOS para a informação periódica das quilometragens 
das motos já inscritas ou para as motos vendida

Os formulários DEVEM sempre ser endossados pelo concessionário Harley
a quilometragem informada no formulário, no campo específico:

Após preenchidos, os documentos devem ser enca

Harley-Davdidson do Brasil
A/C Harley Owners Group
Rua George Ohm, 230, Torre A, 8º andar
São Paulo / SP 
CEP 04576-020 
Brasil 

PROGRAMA DE MILHAGEM DO H.O.G.

O registro das motocicletas para participação no Programa de Milhagem do H.O.G. e a informação da 
benefícios patches deverão ser realizados pelo formulário anexo.

ressaltar que deve ser preenchido UM formulário para o registro da motocicleta, seja 
 

Devem ser utilizados FORMULÁRIOS SEPARADOS para a informação periódica das quilometragens 
das motos já inscritas ou para as motos vendidas, cujos dados devem ser inseridos neste local:

Os formulários DEVEM sempre ser endossados pelo concessionário Harley-Davidson, o qual atestará 
a quilometragem informada no formulário, no campo específico: 

Após preenchidos, os documentos devem ser encaminhados para: 

Davdidson do Brasil 
Harley Owners Group 

ua George Ohm, 230, Torre A, 8º andar 

PROGRAMA DE MILHAGEM DO H.O.G. 

O registro das motocicletas para participação no Programa de Milhagem do H.O.G. e a informação da 
patches deverão ser realizados pelo formulário anexo. 

ressaltar que deve ser preenchido UM formulário para o registro da motocicleta, seja 

 

Devem ser utilizados FORMULÁRIOS SEPARADOS para a informação periódica das quilometragens 
s, cujos dados devem ser inseridos neste local: 

 

Davidson, o qual atestará 

 



Para visualizar a milhagem das motocicletas registradas, identificadas pelo seu VIN (número do 
chassi), devem ser seguidos os seguintes passos: 

1 - Fazer login no site do HOG: 

https://members.hog.com/pt_BR/ 

2 - Acessar a seção: 

Associação - Benefícios - Reconhecimento de milhagem - Ver detalhes  

conforme tela reproduzida a seguir. 

 

 

 

 

As informações acerca dos procedimentos para registro de milhas, além de outras dúvidas, estão 
disponibilizadas, após login, em: 

https://members.hog.com/pt_BR/website/membership/benefits/mileage-program.jsp 

 

As dúvidas também podem ser dirimidas pelo SAC da Harley-Davidson do Brasil, pelo telefone 0800 
724 1188 ou e-mail sac@harley-davidson.com.br. 

 

 


