Financování:
Ve spolupráci s našimi obchodními partnery Vám nabízíme financování nákupu našich
automobilů prostřednictvím leasingu nebo úvěru.
Nejjednodušší cesta k pořízení vysněného vozu, u kterého se okamžitě stáváte jeho
vlastníkem i bez potřebné hotovosti. Je určen pro občany, podnikatele i firmy, kteří si chtějí
sami nastavit parametry financování podle svých možností.
Jak produkt funguje
Financování formou úvěru můžete využít k pořízení nových, předváděcích a ojetých osobních
a užitkových vozů se stářím maximálně 10 let.
Detail produktu
Svůj produkt si sami nastavíte podle Vašich potřeb a možností
 Variabilní délka splácení 12-96 měsíců
 Libovolná výše mimořádné splátky 0-70% z pořizovací ceny vozu
 Měsíční splácení
 Minimální financovaná hodnota vozu od 50 tis. Kč
 Maximální financovaná hodnota vozu do 2 000 tis. Kč
 Akční nabídky na vybrané typy osobních a užitkových vozů
 Více informací o podmínkách produktu, o výši RPSN, o výši poplatku a kalkulaci na míru
získáte přímo v místě prodeje, u prodejců vozů
Výhody produktu
 Okamžité vlastnictví vozu
 Nezávislost v rozhodování o výši předem uhrazené části kupní ceny a o délce splácení
 Možnost sjednat výhodné pojištění přímo do splátek
 Podnikatelé mohou uplatnit jednorázový odpočet DPH a mají možnost odepisovat vůz ve
svém účetnictví
 Zdravotně postižení občané mohou využít státní dotace (z titulu vlastnictví vozu)
Doplňkové informace k produktu
 Vyřízení úvěru je rychlé. Schválení podmínek formou on-line aplikace, do 30 minut
můžete od prodejce odjet s novým vozem
 Základní podmínkou pro poskytnutí financování je u občanů a podnikatelů trvalé bydliště
na území ČR, u právnické osoby sídlo v ČR
 Garance neměnnosti splátek pro dobu trvání úvěrové smlouvy

Akční úvěr
Úvěr již od 0% navýšení
Nejjednodušší cesta k pořízení vysněného vozu, u kterého se okamžitě stáváte jeho
vlastníkem i bez potřebné hotovosti. Je určen pro občany, podnikatele i firmy, kteří si chtějí
sami nastavit parametry financování podle svých možností.
Jak produkt funguje
Financování formou úvěru již od 0% navýšení, při kterém na finanční službě nezaplatíte nic
navíc, můžete využít k pořízení nových a předváděcích osobních vozů vybraných značek.
Tento produkt, který je k dispozici u vybraných obchodních partnerů, je určen pro občany,
podnikatele i firmy.
Detail produktu
 Délka splácení 36-60 měsíců
 Mimořádná splátka 30-70%
 Maximální financovaná hodnota vozu je 1 mil. Kč
 Minimální financovaná hodnota vozu je 50 tis. Kč
 Výhodné povinné a havarijní pojištění
 Více informací o podmínkách produktu, o výši RPSN, o výši poplatku a kalkulaci na míru získáte
přímo v místě prodeje u prodejců vozů

Výhody produktu
 Okamžité vlastnictví vozu
 Podnikatelé mohou uplatnit jednorázový odpočet DPH a mají možnost odepisovat vůz ve svém
účetnictví
 Zdravotně postižení občané mohou využít státní dotace (z titulu vlastnictví vozu)

Doplňkové informace k produktu
 Vyřízení úvěru je rychlé. Schválení podmínek formou on-line aplikace, do 30 minut můžete od
prodejce odjet s novým vozem
 Základní podmínkou pro poskytnutí financování je u občanů a podnikatelů trvalé bydliště na území
ČR, u právnické osoby sídlo v ČR
 Garance neměnnosti splátek pro dobu trvání úvěrové smlouvy

