
 

 

Banco Volkswagen oferece taxas a partir de 0%  

 

 Amarok Dark Label tem taxa zero para entrada de 60% e pagamento em 24 
vezes 
 

 Para a Saveiro, os juros são de 0,49% a.m., com financiamento em até 36 

meses  

 

 Instituição também oferece planos atrativos para up!, Voyage, Novo Fox e as 

peruas Space Fox e Space Cross  

 
 

  

São Paulo, 2 de junho de 2015 - O Banco Volkswagen, maior banco de 

montadora do país, oferece condições especiais de financiamento para 

diversos veículos da marca. A oferta é válida até o dia 30 de junho, em todo o 

território nacional.  

Um dos principais destaques é a taxa zero para a Amarok Dark Label, no plano 

com 60% de entrada e saldo em 24 meses. As versões Trendline e Highline 

têm juro zero em 12 meses.  

Para os interessados em adquirir a Saveiro, um dos modelos mais 

comercializados da Volkswagen, a taxa é de 0,49% a.m., com entrada de 50% 

e saldo em 36 parcelas.  

Os veículos up!, Voyage, Novo Fox, Space Fox e Space Cross podem ser 

adquiridos com entrada de 60% e saldo em 36 meses, com juros de 0,99% 

a.m.  

Para mais informações, acesse:  

http://www.bancovw.com.br/br/home/ofertas-banco-volkswagen.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 veículos comerciais e de passeio 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/br/home/ofertas-banco-volkswagen.html
http://www.bancovw.com.br/
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