
 

Volkswagen Financial Services lança plano de consórcio com 

carta de crédito flexível e parcelas reduzidas 

 

Produto oferece cotas atreladas a valores fixos, proporcionando liberdade aos 

clientes na escolha do modelo de sua preferência ao ser contemplado 
 

São Paulo, 31 de janeiro de 2017 – A Volkswagen Financial Services, maior 

financeira de montadora do país, segundo ranking do Banco Central, lança o 

Consórcio Reduzido Volkswagen. Inédito no mercado, possui como grande 

diferencial as cotas atreladas a valores fixos e não mais a veículos específicos. 

Dessa forma, o consumidor não precisa selecionar um modelo no momento da 

compra da cota de consórcio, apenas um valor, o que proporciona flexibilidade 

caso mude de ideia até o fim do contrato.  

 

Com parcelas reduzidas e prazo de 60 meses, os valores de R$ 15 mil, R$ 20 

mil, ou R$ 25 mil são refletidos na Carta de Crédito, diversificando as opções 

do cliente. Outra vantagem do produto, é que ele permite, no momento da 

contemplação, a possibilidade de utilizar o valor para a aquisição de veículos 

usados, motos ou como complemento a um carro usado de entrada para obter 

um veículo zero quilometro.  

 

“O consórcio é uma alternativa segura de investimento e é atrativo para o 

consumidor, permitindo a aquisição do bem desejado de forma planejada e 

com valores acessíveis. O produto é uma das apostas do Consórcio Nacional 

Volkswagen para cada vez mais atender as necessidades dos clientes e do 

mercado, incrementar o mix de venda e ampliar a competitividade”, comenta 

Alessandro Lora Ronco, superintendente de Marketing da Volkswagen 

Financial Services. 

 

Como referência, exemplo para o Take Up! 2 portas: 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Compra digital  

 

A Volkswagen Financial Services também oferece uma plataforma digital para 

venda de cotas de consórcio. O sistema está disponível em: 

www.bancovw.com.br/br/consorcio-nacional-volkswagen.html, e possibilita a 

aquisição de um consórcio sem juros, sem entrada e sem taxas de adesão, 

aliando economia à comodidade de compra em qualquer hora e lugar, com a 

confiança da marca Volkswagen.   

 

_____________________________________________________________________________ 

A Volkswagen Financial Services é uma unidade de negócios do grupo Volkswagen AG de 
empresas e compreende a Volkswagen Financial Services AG, suas subsidiárias e as 
empresas de serviços financeiros nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Espanha que 
pertencem diretamente ou indiretamente à Volkswagen AG – com a exceção das empresas 
financeiras das marcas Scania e Porsche, e da Porsche Holding Salzburg. As principais áreas 
de negócio envolvem financiamento, leasing, seguros, gerenciamento de frota e ofertas de 
mobilidade para concessionários e clientes. A Volkswagen Financial Services possui um total 
de 15.182 funcionários ao redor do mundo – 6.513 deles apenas na Alemanha (dados de 
31.12.2015). A Volkswagen Financial Services atingiu aproximadamente EUR 157,9 bilhões de 
ativos totais, um resultado operacional de EUR 1,9 bilhões, e um portfólio de aproximadamente 
16,6 milhões de contratos ativos. 

http://www.bancovw.com.br/br/consorcio-nacional-volkswagen.html


 

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída 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. 
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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