
 

 

Consórcio Nacional Volkswagen lança 
planos para motos Ducati 

 
 

 

O Consórcio Nacional Volkswagen, empresa pertencente à Volkswagen Serviços 

Financeiros com mais de 35 anos de tradição, lança em junho o consórcio para motos 

Ducati. A iniciativa terá planos para os principais modelos da marca italiana em todas 

as capitais brasileiras. 

Entre as condições oferecidas, destaca-se o Plano Mais Leve** para a Monster 796, 

com parcelas de R$ 444, 77 e prazo de até 72 meses.  

 

 

Monster 796 

 

Direcionadas principalmente para as classes A e B, os modelos Ducati tornaram-se 

sinônimo de motos premium de alto desempenho, e representam um sonho de 

consumo para quem é apaixonado pelo mundo duas rodas.  

A top de linha Multistrada Pikes Peak, contemplada pelo plano Gold*, traduz o 

conceito de esportividade ao extremo, devido ao seu estilo arrojado. Além disso, vem 

com suspensão semiativa Ducati Skyhook, integrada a toda inteligência eletrônica da 

motocicleta.  



 

 

 
Multistrada Pikes Peak 

 

Há também planos para Multistrada Touring, Diavel Dark e Diavel Carbon, modelos 

que revolucionaram o mercado de motos urbanas no mundo.  

 

Outros Planos:  

 

   

 

 

Multistrada S Touring 

R$ 71.900,00 

Plano GOLD: Parcelas de R$ 1.391,00* 



 

 

 

 

*Plano GOLD: Prestações de 1,667% sobre o valor corrigido da motocicleta, acrescido da taxa de 

administração 8,0% e fundo de reserva 3,5%.Grupo de 60 meses com 120 participantes.  

Contemplações mensais por assembléia: 2 (duas), sendo 1 (uma) por sorteio e 1 (uma) por lance. 

**Plano Mais Leve: Prestações reduzidas de 1,3889% para 0,9259% sobre o valor corrigido da 

motocicleta até a contemplação, acrescido da taxa de administração 14,5% e fundo de reserva 3,5%. 

Grupo de 72 meses com 432 participantes. Contemplações mensais por assembléia: 4 (quatro), sendo 1 

(uma) por sorteio e 3 (três) por lance. 

____________________________________________________________________________________ 

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 para automóveis de passeio, veículos comerciais e caminhões 

e ônibus Volkswagen e MAN, além de  veículos Audi e motocicletas Ducati. Conta com sete 

filiais e postos de atendimento distribuídos pelo País. Atende a aproximadamente 600 

concessionários da marca Volkswagen. Em mais de cinco décadas de atuação no Brasil, o 

Banco Volkswagen alcançou uma carteira de R$ 24 bilhões e possui uma base com mais de 

940 mil clientes. Mais informações no site da empresa: www.bancovw.com.br 
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Diavel Dark 

R$ 62.900,00 

Plano GOLD: Parcelas de R$ 1.217,00* 
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