Plano da Volkswagen Financial Services viabiliza troca de
carro a cada três anos
 Produto possui baixo valor de entrada e parcelas mensais até 25% menores do que as
de um financiamento comum
 Após 35 meses, veículo pode ser usado para quitar prestação residual e dar entrada em
novo Volkswagen
 Também novidade, hotsite desenvolvido exclusivamente para o plano permite fazer
simulação com diferentes valores de parcela e percentual de entrada

São Paulo, 9 de março de 2016 – A Volkswagen Financial Services, maior
financeira de montadora do país segundo ranking do Banco Central, lança o Plano
Sempre Novo Volkswagen para toda a rede de concessionárias da marca no País. O
grande diferencial do novo produto é viabilizar a troca do carro a cada três anos,
sem pesar no bolso do consumidor.
Além do baixo valor de entrada (30% a 50%), as parcelas são até 25% menores do
que as de um financiamento comum e estão divididas em 35 meses. Ao final, é
possível utilizar o próprio veículo para quitar o valor residual, que corresponde a
30% do bem, e dar entrada em um novo Volkswagen. Também há as opções de
quitar ou refinanciar a prestação e permanecer com o veículo.
O Plano Sempre Novo Volkswagen está disponível para os modelos Gol, Voyage e
Saveiro.

Outra vantagem é a oportunidade de incluir o pacote de Revisões Planejadas
Volkswagen no mesmo contrato pelo valor promocional de R$ 999,00, que
contempla as quatro primeiras revisões do veículo, ou seja, o período de 24 meses
ou 40 mil km. O consumidor ainda pode contar com um bônus de R$ 750,00, caso
contrate um Seguro Volkswagen para o automóvel.
Facilidade digital
Buscando trazer mais facilidade para o consumidor, foi desenvolvido um hotsite que
simula
parcelas
de
financiamento
aplicadas
ao
novo
plano
(http://www.volkswagensemprenovo.com.br/).
A ferramenta permite simular o montante das parcelas de acordo com o valor do
veículo e da entrada, além de exibir a soma total do financiamento com as Revisões
Planejadas Volkswagen. A ferramenta possibilita, também, comparar os valores com
os de um plano de financiamento regular.
Em breve, o aplicativo do hotsite Volkswagen Sempre Novo estará disponível na
Apple Store e no Google Play.
_____________________________________________________________________________
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 900 mil
clientes ativos no Brasil. Para informações adicionais acesse: www.bancovw.com.br/
www.facebook.com/vwfsbrasil/ twitter.com/vwfsbrasil
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