
 

 

Banco Volkswagen oferece  
condições especiais para motos Ducati 

 
 Ducati Red Pass está disponível para todos os modelos da marca 

 
 Além de entrada e parcelas reduzidas, plano oferece garantia de 

recompra do bem após dois anos 
 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2015 – O Banco Volkswagen, o maior banco de 

montadora do país, em parceria com a Ducati do Brasil, oferece, até o dia 15 

de março, condições exclusivas para todos os modelos da marca.  

Por meio do Ducati Red Pass, é possível adquirir qualquer moto com no 

mínimo 30% de entrada, mais 23 prestações reduzidas e garantia de recompra 

pelas Concessionárias Autorizadas Ducati na 24º parcela (por no mínimo 50% 

do valor de Nota Fiscal da moto)  

Este modelo de financiamento ainda permite que o consumidor opte pela 

quitação do saldo devedor ou pela troca da motocicleta ao final do contrato. 

A oferta é válida em toda a rede de distribuidores autorizados da Ducati no 

Brasil até 15 de março ou enquanto durarem os estoques.  

Mais informações: http://www.bancovw.com.br/br/home/ofertas-ducati.html 

 

http://www.bancovw.com.br/br/home/ofertas-ducati.html


 

 

 

 

 

 

 

 

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 carros de passeio, veículos comerciais e caminhões e ônibus 

Volkswagen e MAN, além de  automóveis 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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