TAEG desde 7,55%**

Open Options é uma solução de financiamento desenhada especificamente para responder às suas necessidades.
Começa no dia em que adquire o seu novo Volkswagen e estende-se até ao momento em que se prepara
para trocar novamente de carro.
O Open Options pretende ser a forma inteligente de usufruir do seu novo Volkswagen.

BENEFÍCIOS

A SOLUÇÃO
MAIS CÓMODA
DE ADQUIRIR
O SEU NOVO

VOLKSWAGEN:

PRESTAÇÕES
MAIS BAIXAS

NÃO EXIGE
ENTRADA INICIAL

TRANSPARÊNCIA
NO VALOR FINAL
GARANTIDO

PLANO
DE MANUTENÇÕES

• O Volkswagen é sempre novo: redução do ciclo de troca de veículo.
• Automóvel mais equipado – possibilidade de ter um automóvel com
mais equipamento ou uma versão superior.
• Paz de espírito e flexibilidade no final do prazo contratado: 4 opções
no final do contrato
• Propriedade em seu nome desde o início do contrato
• Liberdade na escolha do Seguro Automóvel.
• Confiança e Segurança transmitida pela reconhecida pela marca
Volkswagen.

PROCESSO
OPEN OPTIONS
ESCOLHA O SEU NOVO VOLKSWAGEN.
SELECCIONE O PRAZO PRETENDIDO OU O VALOR QUE
PRETENDE PAGAR MENSALMENTE (com ou sem entrada, de forma a reduzir ainda mais a sua prestação.)
NO FINAL DO PRAZO CONTRATADO, TEM 4 OPÇÕES:

1

2

Trocar por um novo
Volkswagen

3

Devolver o Veículo

4
Refinanciar
o Valor Final
Garantido

Pagar
o Valor Final
Garantido

Qualquer que seja a opção que pretenda, a Volkswagen Financial
Services conduzirá os seus passos, simplificando o seu percurso, e
dando-lhe a tranquilidade que o Open Options procura transmitir.

4 OPÇÕES
no final do contrato
1

TROCAR POR UM
NOVO VOLKSWAGEN

Acabou de sair uma nova versão do seu Volkswagen ou
necessita simplesmente de uma solução adaptada à sua nova
realidade. Só precisa de se dirigir a um Concessionário Volkswagen, onde é efectuada uma inspecção relativa às
condições previstas no Open Options (Manutenção, Km´s e
Estado de conservação) e escolher o seu novo Volkswagen.

2

DEVOLVER
O VEÍCULO

Pode simplesmente devolver o seu carro, servindo o mesmo
para liquidar o Valor Final Garantido. Basta devolver o seu
Volkswagen ao concessionário sem qualquer encargo, caso
cumpra as condições previstas no Open Options.

€

3

REFINANCIAR
O VALOR FINAL
GARANTIDO

Adora o seu Volkswagen, não se quer separar dele. Poderá
refinanciar o Valor Final Garantido por um novo período de
tempo, e o Volkswagen é seu.

x€ ?

4

PAGAR O VALOR
FINAL GARANTIDO
€

Neste caso não tem de fazer nada, sendo que o valor em
dívida ser-lhe-á cobrado na data de final do contrato.

Volkswagen Financial Services
2614-519 Amadora
Linha de Apoio ao Cliente: +351 707 300 125
(Dias úteis das 9h-19h)
contact.volkswagen@vwfs.com
www.vwfs.pt
**Exemplo para um VW PVP/Financiado 30.748,33€, com pintura metalizada por 456,75€ mês sem entrada inicial e com manutenção
preventiva incluída no valor de 16,92€ mês. 60 meses e 75.000Kms. TAN 6%. TAEG 7,55%. MTIC 38.536,79€. Valor Final Garantido de
11.745,86€ – última prestação do contrato que pode ser liquidada contra a entrega do veículo, desde que observadas as condições
indicadas em www.vwfs.pt. Inclui 3€ de comissão de processamento e 100€ de comissão de abertura em Crédito Automóvel Open
Options através de Volkswagen Financial Services, uma marca Volkswagen Bank GmbH, Sucursal em Portugal.
*As subsidiárias do Volkswagen AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Volkswagen Financial Services”, os seguintes serviços e produtos: Financiamento e Seguros através do
Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal
57, 38112 Braunschweig, Alemanha, C.R.C do Tribunal de Braunschweig sob o nº HTB1819 | Mediador de Seguros (agente) registado na ASF sob o nº, D-HMQM-UQ9MO-22 | Seguros
Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. C.R.C Cascais sob o
NUPC 507850149, capital social 435.000,00 Euros. Contactos:
www.vwfs.pt

