Volkswagen Financial Services oferece taxa
zero até 30 de setembro
Oferta é válida para Fox 1.0, Voyage 1.0, Saveiro, Golf, Amarok e
Amarok Dark Label, em todo o território nacional

São Paulo, 10 de setembro de 2015 – A Volkswagen Financial Services, maior
financeira de montadora do país segundo ranking do Banco Central, oferece
condições especiais de financiamento no mês de setembro. A oferta, que é válida
até o próximo dia 30 em toda Rede Volkswagen, têm pacotes exclusivos, que variam
de acordo com o modelo, o valor de entrada e o número de parcelas.
Golf, Saveiro e Voyage 1.0 têm juro zero no plano com 60% de entrada e o saldo
dividido em 18 vezes. A mesma taxa também é aplicada ao financiamento da
Amarok e do Fox 1.0. A picape pode ser adquirida com 60% de entrada e valor
residual financiado em 12 prestações, enquanto o parcelamento para a versão Dark
Label alcança 24 vezes. Já o hatch, tem 62% de entrada e saldo em 30 meses.
O consumidor que estiver interessado pode encontrar mais informações sobre as
ofertas na página da empresa na Internet ou visitando uma das concessionárias
autorizadas em todo o país. www.bancovw.com.br

Taxa 0% a.m. – Condições até 30 de
setembro de 2015
Amarok

60% Entrada / 12x

Amarok Dark Label

60% Entrada / 24x

Fox 1.0

62% Entrada / 30x

Golf

60% Entrada / 18x

Saveiro

60% Entrada / 18x

Volkswagen Serviços Financeiros
Rua Volkswagen, 291
04344-010 – São Paulo – SP
Fone: +55 11 5582-5122

Voyage 1.0

60% Entrada / 18x

__________________________________________________________________________________
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 / www.bvw.com.br
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