Financiamento de motos Ducati tem
até duas parcelas grátis
 Campanha GO Red, lançada pela Ducati em parceria com a Ducati Financial
Services, também oferece a primeira revisão gratuitamente
 Válida até 30 de dezembro, condição está disponível no plano Red Pass, com 30%
de entrada, 23 parcelas e uma parcela final, com garantia de recompra pelas
concessionárias da marca

São Paulo, 21 de dezembro de 2015 – A Ducati Financial Services, marca da
Volkswagen Financial Services, maior financeira de montadora do país segundo
ranking do Banco Central, participa da campanha Go Red, lançada pela montadora.
Por meio dela, a empresa garante o pagamento de até duas mensalidades do
financiamento, e oferece a primeira revisão gratuitamente. Assim, o cliente inicia o
ano mais tranquilo.
Durante o mês de dezembro, quem adquirir os modelos Multistrada 1200 ABS,
Multistrada S Touring, 1199 Panigale ABS e 1199 Panigale S terá as duas primeiras
parcelas pagas pela Ducati. Para as motos Monster 821, Hypermotard e
Hyperstrada 821, a primeira prestação é grátis.
Além disso, para todas as motocicletas que participam da promoção, a primeira
revisão, que inclui óleo, filtro de óleo e mão de obra, não será cobrada.
“Acreditamos que a melhor maneira de encerrar o ano é oferecer aos nossos
clientes mais uma oportunidade de financiamento atrativa para a aquisição de uma
Ducati. É um presente, sobretudo para os apaixonados por aventura, velocidade e
design”, afirma Alessandro Lora Ronco, superintendente executivo de Marketing e
Desenvolvimento de Negócios da Volkswagen Financial Services.
Red Pass
Válida em todo o território nacional para as vendas realizadas via Ducati Financial
Services, a campanha Go Red está disponível por meio do financiamento Red
Pass. O plano de pagamento consiste em mínimo de 30% de entrada, mais 24
parcelas, sendo 23 reduzidas e a última no valor de 50% do bem. Após o término do
contrato, as concessionárias da marca garantem a recompra do veículo.

Para mais informações, consulte uma Concessionária Ducati Autorizada ou acesse:
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 / www.bvw.com.br
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