
 

 

Audi Finance oferece taxa zero e condições 

 especiais em maio 

Campanha Audi Open Haus é válida entre os dias 16 e 25 de maio  

para todos os veículos zero-quilômetro 

A Audi do Brasil, em parceria com a Audi Finance, realiza pela primeira vez no 

país a campanha “Audi Open Haus”.  

Entre 16 e 25 de maio, toda a rede de concessionários da marca irá oferecer 

condições especiais de venda. Com taxa zero, o plano pode ser financiado em 

20 parcelas, com 50% de entrada, e é direcionado para todos os veículos zero-

quilômetro. 

Entre os preços mais competitivos para o período, os clientes encontram o Q3 

a partir de R$ 129.900 (tabela: R$ 135.600); o A4 a partir de R$ 114.900 

(tabela: R$ 129.200) e também o A3 Sedan, por R$ 94.800. Além disso, o A1 

Kult, versão exclusiva e limitada do modelo, estará disponível por R$ 79.900. 

No período, também haverá desconto de 20% para o primeiro ano de seguro 

do A3 Sportback, A3 Sport e A4 Sedan Attraction. A cobertura contemplará 

danos materiais e corporais, com indenização de R$ 100.000,00 em cada caso. 

Também garante pagamento de 100% da tabela FIPE, assistência 24 horas, 

vidros completos e franquia normal.  

A companhia ainda oferece 20 meses de revisão gratuita, de acordo com o 

plano de manutenção, para quem adquirir os veículos A1 e Q3. 

Enquanto durar a campanha, a rede de concessionários Audi estenderá o 

horário de funcionamento nos dias de semana e abrirá sábado e domingo até 

18hs, nas praças onde é permitido. Parte do valor arrecadado com as vendas 

será revertida para o Instituto Ayrton Senna. 

A iniciativa tem como objetivo diferenciar a marca diante da crescente 

competitividade do mercado premium automotivo. 

 

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 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. 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 

http://www.bancovw.com.br/
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