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Consórcio Nacional Volkswagen lança  

planos com 84 parcelas 
 

 Prazo ampliado permite valor menor nas prestações mensais 
 

 Pacotes estão disponíveis para os automóveis da marca e as motocicletas Ducati 
 

 
São Paulo, 23 de novembro de 2015 – O Consórcio Nacional Volkswagen, administrador 

líder de mercado em número de clientes ativos entre as empresas ligadas a montadoras 

segundo o Banco Central, acaba de lançar planos com prazo de duração de 84 meses. As 

novas modalidades permitirão pagamentos mais baixos nas mensalidades. Além disso, 

também anuncia a inclusão de novos veículos, antes não contemplados.  

 

Com o objetivo de deixar as parcelas mais atrativas para os consumidores, a companhia 

revisou as condições que estavam sendo praticadas e simplificou as categorias. “A partir de 

agora, os planos são Leve, Normal e Gold. Os dois primeiros têm a possibilidade de 

pagamento em até 84 prestações. O último, exclusivo para carros importados até 60”, 

explica Alessandro Lora Ronco, superintendente Executivo de Marketing e Desenvolvimento 

de Negócios da empresa. 

 

Além dos modelos que já eram compreendidos, os novos produtos incluem todas as versões 

da família up! TSI, o Voyage Evidence e as motocicletas Ducati Monster 821 e 

Hyperestrada. É possível adquirir o take up! duas portas, por exemplo, no plano de 84 

meses com cotas de R$ 361,01. Já entre as motos, a recém-lançada Scrambler tem 

mensalidades de R$ 425,73. 

 

Válido em todo o território brasileiro, o Consórcio Nacional Volkswagen não cobra  juros, e 

não possui entradas ou taxa de adesão.  “Ampliar o número de prestações máximas de 72 

para 84 faz parte da estratégia de oferecer as melhores condições para os nossos clientes e 

ainda contribuir para o equilíbrio do seu orçamento doméstico”, afirma. 

 

Mais informações: 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 

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


 

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

Volkswagen e MAN LatinAmerica, 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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