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Volkswagen Financial Services oferece taxa zero 

para Voyage e Amarok  
 

Condição é válida até 31 de agosto para Voyage 1.0 e Amarok Trendline, 
Highline e Dark Label. 

 
 

 
São Paulo, 19 de agosto de 2015 – A Volkswagen Financial Services oferece taxa zero para o 

financiamento de dois dos principais modelos da marca: Voyage e Amarok. A condição é válida até 

31 de agosto em toda Rede Volkswagen. 

 

 

 

Boa opção para quem precisa de espaço interno, porta-malas 

grande e economia de combustível, o Voyage 1.0 tem oferta 

composta por entrada de 60% e o saldo parcelado em 18 

meses sem juros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já quem aprecia robustez e conforto, ao mesmo tempo, vai 

encontrar na Amarok um automóvel na medida certa. Por meio 

da Volkswagen Financial Services é possível financiar a picape 

com entrada de 60% e o valor residual dividido em 12 ou 24 

prestações dependendo da versão. A promoção inclui as 

versões Trendline, Highline e a edição especial Amarok Dark 

Label. 

 

 

                                                             Mais informações: www.bancovw.com.br 

 

 

Voyage 1.0 - entrada de 60% e 18 parcelas sem juros 

Amarok - entrada de 60% e 12 parcelas sem juros 

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


 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

A Volkswagen Financial Services é responsável pelas operações financeiras do Grupo Volkswagen 

em todo o mundo. No Brasil, o conglomerado é constituído pelo Banco Volkswagen, Consórcio 

Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa dispõe de 

uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus 

Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. Entre os produtos 

oferecidos estão opções de Financiamento, Consórcio, Seguro e Leasing Operacional/ Gestão de 

frotas. A Volkswagen Financial Services conta com sete regionais distribuídas pelo Brasil. No total, 

atende mais de 700 concessionários das marcas. A instituição possui uma base de mais de 980 mil 

clientes ativos no Brasil. Para informações adicionais acesse: www.bancovw.com.br / 

www.facebook.com/vwfsbrasil / twitter.com/vwfsbrasil 
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