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www.skoda-auto.pl

OFERTA KREDYTOWA

ŠKODA KREDYT NISKICH RAT
ŠKODA dostępna jak w abonamencie
Co nasi Klienci cenią w tym rozwiązaniu?
›
›
›
›
›

To nowy sposób na zawsze nowy samochód.
Przesiadając się do nowej ŠKODY, zachowałem zgromadzone oszczędności.
Koszt dodatkowego wyposażenia rozkłada się na niskie raty.
Decyzję o opcji zakończenia umowy podejmuję na koniec kontraktu.
Już po 2 latach samochód mogę po prostu oddać do salonu i zmienić na nowy, dopasowany do aktualnych potrzeb.

niskie miesięczne raty

wkład własny
już od 0%
wartości auta
2 ŠKODA Ulotka Kredytowa

umowa na okres

24, 36 albo 48 miesięcy

3 opcje na koniec:
zwrot auta
spłata w ratach
spłata jednorazowa

ŠKODA KREDYT 0%
To o połowę mniejszy wydatek przy zakupie
Co nasi Klienci cenią w tym rozwiązaniu?
›

Wpłacam 50% wartości nowej ŠKODY, a resztę spłacam w miesięcznych ratach z oprocentowaniem 0%.

miesięczne raty

wkład własny

50% wartości auta
3 ŠKODA Ulotka Kredytowa

okres spłaty
36 miesięcy

ŠKODA KREDYT AutoStart
To klasycznie korzystna opcja
Co nasi Klienci cenią w tym rozwiązaniu?
›
›
›

Auto spłacam w całości w korzystnych ratach rozłożonych nawet na 7 lat.
Nie muszę dokonywać wpłaty własnej.
Mogę liczyć na atrakcyjne oprocentowanie nominalne kredytu, już od 5,99%.

miesięczne raty

wkład własny
już od 0%
wartości auta
4 ŠKODA Ulotka Kredytowa

długi okres kredytowania:
od 24 do 84 miesięcy

W standardzie gwarantujemy:
› minimum formalności
› szybką decyzję kredytową – w 90 minut
› pomoc doradcy w salonie, online lub telefonicznie
› ubezpieczenia finansowane w kwocie kredytu:

– dedykowany pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych
na 1. rok – OC, AC, NNW, Assistance
– ubezpieczenie kredytu LIFE UP – ubezpieczenie spłaty
zadłużenia kredytu – pomagające Ci i Twoim bliskim
w przypadku śmierci, poważnego zachorowania,
trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
› prowizję bankową wliczoną w kwotę kredytu
Volkswagen Financial Services
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel. +48 22 538 70 00
www.vwfs.pl

Kliknij i SPRAWDŹ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
www.skoda-auto.pl
Kalkulator finansowy
Infolinia: 800 103 301 lub +48 22 528 96 28

ŠKODA Kredyt Niskich Rat to oferta kredytu Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Suma spłat w okresie umowy pokrywa jedynie przewidywaną utratę wartości pojazdu w tym czasie. Na zakończenie okresu umowy Klient ma
możliwość zwrotu pojazdu albo zatrzymania go za zapłatą kwoty określonej w umowie. W przypadku zwrotu pojazdu z ponadnormatywnym zużyciem lub przebiegiem Klient jest zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów na zasadach
określonych w umowie.
ŠKODA Kredyt Niskich Rat – rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,78%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 60 367 zł, całkowita kwota do zapłaty 79 162 zł, oprocentowanie zmienne 5,78%, całkowity
koszt kredytu 18 795 zł (w tym: odsetki 12 333 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2395 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 4067 zł), 48 miesięcznych równych rat po 854 zł; rata finalna 38 163 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03.02.2020
na reprezentatywnym przykładzie.
ŠKODA Kredyt 0% – rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,10%; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 37 069 zł, całkowita kwota do zapłaty 43 426 zł, oprocentowanie zmienne 0%, całkowity koszt kredytu
6357 zł (w tym: prowizja 2068 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2372 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 1917 zł), 36 miesięcznych równych rat po 1206 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2019 na reprezentatywnym
przykładzie.

Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2019 i 2020 przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe
(przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

05.2020/U/K/SKO

ŠKODA Kredyt AutoStart – rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,99%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 55 160 zł, całkowita kwota do zapłaty 74 906,42 zł, oprocentowanie zmienne 5,99%, całkowity
koszt kredytu 19 746,42 zł (w tym: prowizja 3167,48 zł, odsetki 8389,44 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok: 2577,50 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 5612 zł), 72 miesięczne równe raty po 1040,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień
02.04.2019 na reprezentatywnym przykładzie.

