Banco Volkswagen anuncia taxa zero para todos os
modelos da marca
Condição é válida até o fim de novembro em todo o território nacional

São Paulo, 04 de novembro de 2014 - O Banco Volkswagen, maior banco de
montadora do país, anuncia taxa zero para todos os modelos da marca. Gol,
Voyage, Fox, SpaceFox, up!, Amarok, Jetta, entre outros contam com a
condição especial até o dia 30 de novembro, em todo o território nacional.
“Essa condição agressiva que estamos oferecendo busca estimular e acelerar
as vendas de todas as linhas dos veículos mais procurados da montadora. Por
isso, anunciamos juro zero para os preferidos dos consumidores, em diversas
categorias”, explica Décio Carbonari de Almeida, diretor-presidente do Banco
Volkswagen.
A tabela abaixo lista alguns dos modelos incluídos na promoção.
Modelo
up!
Gol (exceto Gol Special)
Voyage
Fox (2014)
Crossfox (2014)
Novo Fox 1.0
Polo Hatch
Polo Sedan
Saveiro (exceto Cabine Dupla)
Spacefox
Golf
Kombi
Fusca
Passat
Passat Variant
CC
Touareg
Tiguan
Jetta
Amarok

Taxa

0% | 70% entrada | 12x

0% | 50% entrada | 12x

0% | 50% | 24x
0% | 60% entrada | 18x

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
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