
 

 

Ducati Financial Services oferece novo plano  
de financiamento para as motos Ducati 

 
São Paulo, outubro de 2014 – A Ducati Financial Services, apresenta, em 

parceria com a Ducati do Brasil, um novo programa de financiamento para toda 

linha de motocicletas da marca.  

O Red Pass consiste em entrada mínima de 30% e o saldo dividido em 24 

meses, sendo a última prestação equivalente a 50% do valor do veículo. Vale 

destacar que, em comparação a um financiamento tradicional, as parcelas 

custam 48% menos. 

O diferencial deste plano é a garantia de recompra da moto pelas 

concessionárias Ducati por, no mínimo, 50% do valor da nota fiscal no final do 

contrato de financiamento. 

Algumas das motocicletas que participam do programa são: 

 

 Hypermotard  

 

No Brasil desde abril deste ano, o modelo mais novo da Ducati oferece todo o 

poder da nova geração de 110HP Testastretta e 11° do motor com a tecnologia 

avançada de Riding Modes, ABS de ultima geração e Pacote de Segurança 

Ducati. No plano Red Pass com parcelas a partir de R$ 798,00.                                             

 

 

 



 

 

 

 Multistrada  

Sinônimo de versatilidade e esportividade, a Multistrada é voltada ao perfil 

aventureiro. Seu conjunto é impulsionado com agressividade, graças ao motor 

de 2 cilindros e 150 cavalos, que a torna a mais potente da categoria. Graças a 

tecnologia embarca pode-se transformar a moto em potência de 100 cv até 150 

cv e configurar sensibilidade da manopla, controle de tração, característica do 

ABS entre outros.  No plano Red Pass com parcelas a partir de R$ 998,00.                                             

 Monster 796 

A Monster 796 é a síntese perfeita entre performance esportiva, design e 

prazer de condução diário. Referência no mercado naked, é a moto ideal para 

todo estilo e representa a maior evolução da família Monster. No plano Red 

Pass com parcelas a partir de R$ 619,00.                                             

 Diavel 

 

De porte avantajado e musculoso e um motor com DNA esportivo, a Diavel é 

capaz de produzir até 162 cv de potência máxima e deixar um rastro de 

borracha no asfalto. Ganhou o prêmio Melhor Compra 2015 pelo voto dos 

próprios clientes.  No plano Red Pass com parcelas a partir de R$ 1.126,00.                                             

 1199 Panigale 



 

 

Desejo de todo piloto, inúmeros prêmios mundiais incluindo Moto do Ano 2014 

categoria Sport têm como posição de pilotagem digna dos modelos de 

competição, a superesportiva alia alta potência e baixo peso, além de muita 

eletrônica em um conjunto compacto e harmonioso. No plano Red Pass com 

parcelas a partir de R$ 1.300,00.                                             

 Hyperstrada  

 

 
O modelo se encaixa no segmento das supermotos, caracterizado por motos 

com visual off-road, mas desenvolvidas para ter grande atuação no asfalto. 

Ganhador do prêmio Moto do Ano 2015 na categoria sport-touring tem sido 

aclamado pela mídia especializada.  No plano Red Pass com parcelas a partir 

de R$ 873,00.                      

Para mais informações de modelos e preços, consulte o site do Banco 

Volkswagen.                        

 

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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