
COMUNICADO DE IMPRENSA
Novo VOLKSWAGEN TOUAREG chega ao mercado com soluções 
de financiamento exclusivas para clientes

A Caetano Drive, empresa do grupo Salvador Caetano, representante da marca Volkswagen em 
Moçambique, lançou nesta quinta-feira, a nova versão do modelo Touareg.

Durante a cerimónia, que decorreu no Montebelo Girassol Maputo Hotel, a Caetano Drive e o FNB 
Moçambique, membro do FirstRand, o maior grupo financeiro em África por capitalização bolsista, 
aproveitaram o momento para assinar um memorando de entendimento visando disponibilizar aos 
seus clientes o acesso às viaturas da gama Volkswagen, através de soluções de financiamento 
exclusivas e adaptadas às necessidades de cada cliente.

A cerimónia de lançamento do novo Volkswagen Touareg contou com a presença dos 
representantes de ambas as empresas, empresários, gestores e fãs da marca Volkswagen.

A parceria entre a Caetano Drive e o FNB Moçambique, enquadra-se, por um lado, na estratégia de 
diferenciação da marca Volkswagen em Moçambique e, por outro lado, no âmbito do 
reposicionamento da instituição bancária no mercado com vista a tornar-se num parceiro cada vez 
mais relevante para todos os stakeholders que actuam neste mercado.

O novo Touareg é uma viatura equipada com motor 3.0 TSI V6 e com tração às quatros rodas com 
tecnologia 4MOTION, preparada para tudo. A tecnologia moderna dos seus motores, 
caracterizam-se pela sua economia, elevado binário e potência, sem falar do teto de abrir 
panorâmico, os faróis LED e o Innovision Cockpit, que aumentam ainda mais o conforto e a 
experiência de condução. 

Sobre a Caetano Drive:
A Caetano Drive é uma empresa do grupo Salvador Caetano, grupo fundado em 1946, e que está 
presente em Moçambique há mais de 20 anos. A Caetano Drive é a representante oficial da marca 
Volkswagen em Moçambique, assegurando a venda e distribuição de viaturas e assistência técnica 
de serviços após-venda. A missão da empresa é ajudar as pessoas a moverem-se, promovendo a 
diversificação e o crescimento.

Sobre o FNB Moçambique
O FNB Moçambique é membro do FirstRand Bank Limited, o maior grupo financeiro de África por 
capitalização bolsista e uma das maiores instituições listadas na Bolsa de Valores de Joanesburgo, 
na África do Sul, com presença em 11 países africanos, na Inglaterra, Emirados Árabes Unidos, Índia 
e China.O FNB Moçambique é detido pela FirstRand Moçambique Holding Limitada, pela GCP - 
Sociedade de Gestão e Controle de Participações, S.A. e pela FirstRand Investment Holding e opera 
no mercado nacional há 11 anos, com enfoque na prestação de serviços financeiros ao sector 
empresarial moçambicano, a respectiva cadeia de valor bem como as pessoas singulares.
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