NOWA ŠKODA.
ELASTYCZNE FINANSOWANIE
DLA TWOJEJ FIRMY

SPRAWDŹ

BEZ WYCHODZENIA

Z DOMU

www.skoda-auto.pl

OFERTA LEASINGOWA

ŠKODA LEASING NISKICH RAT
To wygoda eksploatacji i małe koszty
Co nasi Klienci doceniają w tym rozwiązaniu?
› Dzięki niskiej racie nowy samochód wybieram bez kompromisów.
› Na koniec umowy leasingowej samochód mogę oddać do salonu i zmienić na nowy,
dopasowany do zmieniających się potrzeb mojej firmy.
› Szeroki wybór opcji umożliwia stworzenie oferty dopasowanej do moich oczekiwań.

niskie miesięczne raty

opłata wstępna
od 0% do 45%
wartości auta
2 ŠKODA Ulotka Leasingowa

wybór okresu spłaty:

24, 36 albo 48 miesięcy

2 opcje na koniec:
wykup auta
zwrot auta

ŠKODA LEASING 101%
To atrakcyjna suma opłat
Co nasi Klienci doceniają w tym rozwiązaniu?
› Ważny jest dla mnie przewidywalny, niski koszt leasingu, a w tym rozwiązaniu całkowity koszt
leasingu to tylko 101% wartości samochodu (przy założeniach: 36 miesięcy, opłata wstępna 20%,
wykup 1%).
› Ze względu na elastyczne parametry oferty mogę dopasować wysokość raty
do potrzeb mojej firmy.

miesięczne raty

opłata wstępna
od 0% do 45%
wartości auta
2 ŠKODA Ulotka Leasingowa

wybór okresu spłaty:

24, 36, 48 albo 60 miesięcy

wartość wykupu
od 1% do 25%
wartości auta

ŠKODA LEASING NISKICH RAT
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
To niska rata i żadnych zobowiązań na koniec umowy
Co nasi Klienci doceniają
w tym rozwiązaniu?
› Wpłacam 10% wartości samochodu,
a resztę spłacam w miesięcznych ratach
z oprocentowaniem 1%.
› Nie mam żadnych zobowiązań finansowych
na koniec trwania umowy
– zwracam auto do leasingodawcy.
› Mogę jeździć nowym modelem
nawet co 2 lata.

niskie miesięczne raty

› Leasing nie wpływa na ocenę mojej
zdolności kredytowej.
› Minimum formalności
i szybka decyzja leasingowa.

2 ŠKODA Ulotka Leasingowa

opłata wstępna
10% wartości auta

wybór okresu spłaty:

24, 36 albo 48 miesięcy

zero opłat
na zakończenie umowy
– zwrot pojazdu

W standardzie gwarantujemy:
›
›
›
›

minimum formalności
szybką decyzję leasingową – w 90 minut
pomoc doradcy w salonie, online lub telefonicznie
ubezpieczenia z możliwością finansowania
w kwocie leasingu:
– dedykowany pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych
na 1. rok – OC, AC, NNW, Assistance
–u
 bezpieczenie wartości fakturowej RTI
(zwrot pełnej kwoty w przypadku szkody
całkowitej bądź kradzieży pojazdu)

Kliknij i SPRAWDŹ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
www.skoda-auto.pl
Kalkulator finansowy

Volkswagen Financial Services
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel. +48 22 538 70 00
www.vwfs.pl
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Oferta dla wszystkich modeli ŠKODY z roczników 2019 i 2020.
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).
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