
 

 

Banco Volkswagen apresenta financiamento de 

motocicletas Ducati no Salão Duas Rodas 

 
 Parceria marca entrada do Banco Volkswagen no setor de motocicletas 

 Durante o evento, o Banco oferece taxa especial para a motocicleta Ducati 

Monster 796, modelo de entrada da marca no País 

 

São Paulo, outubro de 2013 - O Banco Volkswagen, maior instituição 

financeira de montadora do Brasil, anuncia parceria com a Ducati, empresa 

italiana do segmento de motocicletas.  O acordo pontua a entrada da instituição 

no setor de motos premium (acima de 400 cilindradas), com a criação da marca 

fantasia Ducati Financial Services. As operações foram iniciadas em agosto de 

2013. 

 

A novidade enaltece a presença do Banco Volkswagen no 12º Salão Duas 

Rodas, que acontece de 8 a 13 de outubro, no Pavilhão Anhembi, na capital 

paulista. A empresa compartilha o estande com a Ducati e conta com 

consultores de negócios especializados à disposição do público. Na ocasião, 

serão apresentados os planos de financiamento para oito modelos da marca 

italiana, em 16 diferentes versões, todas expostas na feira.  

 

Serão oferecidas aos visitantes taxas especiais para o financiamento da Ducati 

Monster 796, modelo de entrada da marca no País: taxa zero, com 50% de 

entrada e saldo em 24 meses. A Monster 796 é um ícone do segmento naked e 

está no mercado há mais de 20 anos.  

  

“Apresentar os novos produtos financeiros no Salão Duas Rodas é ter a 

oportunidade de falar diretamente com o público apaixonado por motocicletas. 

Por isso, operaremos os financiamentos no próprio evento. Quem quiser, pode 

sair do estande como proprietário de uma Ducati”, explica Renata Antonucci 

Giannini, gerente Executiva de Marketing e Desenvolvimento de Negócios. 

 

Os produtos oferecidos ao mercado incluem financiamento para motocicletas, 

peças e acessórios, seguro para motos, seguro de proteção financeira, com 

foco em vendas diretas e a varejo. 

 

“Seguindo o modelo de parceria bem-sucedida que temos com as outras 

marcas do grupo no País, como Volkswagen, MAN e Audi, o Banco 



 

 

Volkswagen é a primeira opção em financiamento de veículos, pois somos 

especialistas no negócio e oferecemos condições especiais”, conclui Renata. 

 

 

Serviço 

12º Salão Duas Rodas 

Data: 8 a 13 de outubro  

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi 

Avenida Olavo Fontoura, 1.209 - São Paulo  

Horário 

Terça a sábado: das 14h às 22h (entrada até as 21h) 

Domingo: das 11h às 19h (entrada até as 17h) 

 

A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional 
Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa oferece 
produtos para facilitar o acesso a automóveis de passeio, veículos comerciais, caminhões e 
ônibus Volkswagen, caminhões e ônibus MAN Latin America, veículos Audi e motocicletas 
Ducati. Conta com sete filiais e postos de atendimento distribuídos pelo País. No total, 
atende a aproximadamente 700 concessionários da marca. Em mais de cinco décadas de 
atuação no Brasil, o Banco Volkswagen alcançou uma carteira com mais de R$ 23.1 bilhões 
e possui uma base com mais de 900 mil clientes. Mais informações no site da empresa: 
www.bancovw.com.br 
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