
 

 

 

Ducati Financial Services oferece condições  

especiais no Salão Duas Rodas 
 

 Ofertas para a Scrambler, que acaba de chegar ao Brasil, são destaques no evento 

 

 Novo modelo pode ser adquirido por meio do plano Red Pass, com 30% de entrada, 

24 parcelas e uma parcela final com garantia de recompra pelas concessionárias 

 

 Financiamentos, planos de consórcio e seguros serão oferecidos em espaço 

exclusivo da Ducati Financial Services na feira 

 
 

 

  

São Paulo, 8 de outubro de 2015 – A Ducati Financial Services, marca da 

Volkswagen Financial Services, maior financeira de montadora do país segundo 

ranking do Banco Central, está presente no Salão Duas Rodas. Na principal feira do 

segmento na América Latina, a companhia oferece condições especiais de 

pagamento e apresenta seus produtos de financiamento, consórcio e seguro. 

Um dos destaques é o plano Red Pass. A solução combina entrada reduzida, 

parcelas em média 48% menores que em um financiamento tradicional e uma 

prestação final de 50% do valor da moto, com a garantia de recompra pelas 

concessionárias autorizadas. “Sem dúvida, essa é a maneira mais fácil de ter uma 

motocicleta nova a cada 24 meses”, afirma Alessandro Lora Ronco, superintendente 

Executivo de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da empresa, que lembra, 

ainda, sobre a possibilidade de o cliente optar pela quitação do saldo devedor e ficar 

com o bem. 

 

Destaque para a Scrambler Icon  



 
A nova Scrambler Icon, lançada no fim de setembro e fabricada no Brasil, já pode 

ser adquirida por meio do plano Red Pass. O modelo, que mistura tradição e 

modernidade, é uma das principais atrações da Ducati no Salão Duas Rodas.  

O evento estará aberto ao público até 12 de outubro, no Pavilhão de Exposições do 

Anhembi, em São Paulo. “Esta é a segunda vez consecutiva que participamos da 

feira em parceria com a Ducati. Quem visitar nosso espaço poderá conhecer mais 

sobre o nosso portfolio com consultores especializados, à disposição para 

esclarecer as dúvidas a respeito dos produtos”, conclui Lora Ronco. 

Serviço: 

Data: até 12 de outubro de 2015 

Quarta a domingo das 14h às 22h (entrada até às 21h) 

Segunda das 11h às 19h (entrada até às 17h) 

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - Avenida Olavo Fontoura, 1.209 - São 

Paulo – SP 

Informações adicionais: www.bancovw.com.br 

 

A Volkswagen Financial Services é responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen 

em todo o mundo. No Brasil, o conglomerado é constituído pelo Banco Volkswagen, Consórcio 

Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa dispõe de 

uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus 

Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. Entre os produtos 

oferecidos estão opções de Financiamento, Consórcio, Seguro e Leasing Operacional/ Gestão de 

frotas. A Volkswagen Financial Services conta com sete regionais distribuídas pelo Brasil. No total, 

atende mais de 700 concessionários das marcas. A instituição possui uma base de mais de 980 mil 

clientes ativos no Brasil. Para informações adicionais acesse: www.bancovw.com.br / 

www.facebook.com/vwfsbrasil / twitter.com/vwfsbrasil / www.bvw.com.br 
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