PONUKA
Vážený zákazník,
na základe vašich požiadaviek si Vám dovoľujeme predložiť cenovú ponuku pre AutoKredit.
Úver pre:
Orientačný výpočet splátok - 72 mesiacov, akontácia 70%
Predmet financovania: AUDI RS Q8 TFSI quattro tiptronic 441kW
Cena vozidla s DPH:
195 500,00 €
Akcia:
Auto Kredit nové vozidlá dlhodobý

Doba splácania v mesiacoch: 72
Splátky:
mesačne
Navýšená posledná splátka:
Platnosť ponuky do:
16.06.2021

Klientom zaplatená časť kúpnej ceny:
Klientom zaplatená časť kúpnej ceny:
Výška úveru:
Spracovateľský poplatok pri uzavretí zmluvy (0 %):
Spracovateľský poplatok pri ukončení zmluvy:
Ročná percentuálna miera nákladov:
Ročná percentuálna miera nákladov vrátane poistenia:
Splátka úveru:
Splátka úveru + AUDI poistenie:

70 %
136 850,00 €
58 650,00 €
0,00 €
5,12 %
25,41 %
944,55 €
1 818,01 €

Limit povinného zmluvného poistenia: 5 240 000 € / 1 050 000 €

Poistná suma:

Použitie vozidla:

Objem motora:

na bežné účely

200 308,00 €
3 996

ccm

AUDI POISTENIE
Splátka
Super balík poistenia
AUDI POISTENIE
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.

873,46 €

Spoluúčasť

Obsah AUDI POISTENIA

5,00 %, min.150,00 €

-> havarijné poistenie
-> povinné zmluvné poistenie
-> poistenie finančnej straty
-> poistenie čelného skla
-> náhradné vozidlo

Jedinečný balík poistenia kryje všetky riziká spojené s prevádzkou vášho nového vozidla.
ĎALŠIE MOŽNOSTI POISTENIA
Názov poisťovne
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
UNIQA a.s.

Havarijné poistenie - HP
Splátka: 532,49 €, Sadzba: 3,19 %, Spoluúčasť: 5,00 %, min. 150,00 €
Splátka: 457,37 €, Sadzba: 2,74 %, Spoluúčasť: 5,00 %, min. 165,00 €
Splátka: 594,25 €, Sadzba: 3,56 %, Spoluúčasť: 5,00 %, min. 165,00 €

Cardif

Poistenie finančnej straty - GAP: Splátka: 238,51 €, Sadzba: 0,12 %

UNIQA a.s.

Poistenie finančnej straty - GAP: Splátka: 215,05 €, Sadzba: 0,11 %

Územná platnosť: Európa. Minimálny rozsah poistných rizík:

X havária

X krádež

Povinné zmluvné poistenie - PZP
Splátka: 36,50 €, Sadzba: 438,00 €
Splátka: 29,17 €, Sadzba: 350,00 €
Splátka: 32,56 €, Sadzba: 390,72 €

X živel

Uzavretie zmluvy na počkanie. Sadzobník poplatkov je uvedený na https://www.vwfs.sk/zakaznicky-servis/sadzobnik-poplatkov.
Poistenie - poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO 35 835 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe
zmlúv s viacerými poisťovňami.

Ďakujeme Vám za Váš záujem o naše produkty. Viac informácií získate na www.vwfs.sk.

Spájame ľudí s autami už 21 rokov
Prečo VWFS
Sme špecialista vo financovaní osobných automobilov
na Slovensku.
Sme súčasťou koncernu VOLKSWAGEN a úzko
spolupracujeme s dovozcami automobilov.

Komfort
Okamžitá dostupnosť značkových finančných a poistných
produktov a služieb priamo u autorizovaných predajcov.
On-line uzatvorenie zmluvy.
K vybaveniu zmluvy potrebujete menej podkladov ako v banke.

Výhodná cena
Fixná úroková miera a nízke poplatky. Značkové poistenie
priamo v splátkach. S poistením finančnej straty (GAP)
dostanete v prípade totálnej škody v dôsledku havárie
alebo krádeže rozdiel medzi všeobecnou a obstarávacou cenou
a doplatok spoluúčasti z havarijného poistenia, čo vám pomôže
zaobstarať si nové vozidlo bez finančnej straty.

Benefity
Ústretovosť pri riešení neočakávaných situácií pri prevádzke
a financovaní vozidla.
Sme známi maximálnou ústretovosťou našich zamestnancov.
Úver môžete kedykoľvek splatiť.
Je možné aj financovanie iba časti kúpnej ceny vozidla.
Náhradné vozidlo na dobu 5 dní v rámci značkového poistenia.

Najvýhodnejší úver na autá!
Miroslav Dolanský
tel.: 0911600951, fax: , email: miroslav.dolansky@moris.sk

