ŠKODA PLUS
Akční nabídka RESTART
Financování
Financovat vůz se vyplatí s někým, kdo autům rozumí. Není jednodušší financování vozu vyřídit tam, kde vůz
kupuji? K financování od nás dostanete další výhody, které jinde nezískáte. Ať už prodlouženou záruku,
levnější pojištění, nebo třeba 30 000 Kč, které můžete využít dle svého uvážení. Například jako slevu na vůz
nebo pořízení sady kol či doplňků. Zeptejte se svého prodejce na financování ŠKODA Financial Services.

Až 63 900 Kč na prověřený vůz ŠKODA s akcí BENEFIT+ spolu s dalšími benefity
Získejte s akcí BENEFIT+ k úvěru* finanční bonus ve výši 30 000 Kč, který můžete využít např. na slevu
z ceny vozu nebo na výbavu vozu dle vašeho výběru. Spolu s financováním ŠKODA Financial Services
můžete mít také povinné ručení za 1 000 Kč ročně, zvýhodněné pojištění pro případ neschopnosti splácet
anebo servisní prohlídku zdarma. Dalšími benefity jsou výkupní bonus za váš stávající vůz v hodnotě
10 000 Kč a prodloužená záruka zdarma. Celkově tak získáte benefity v hodnotě až 63 900 Kč.Akce platí
na vozy ŠKODA se stářím do 5 let od data první registrace.

Benefit 30 000 Kč +
bonus za výkup vozu

PPP se zvýhodněním
téměř 60 %

Povinné ručení jen
1 000 Kč ročně

Při výkupu vašeho vozu
získáte s produktem
BENEFIT+ navíc bonus
10 000 Kč.

Zvýhodněné pojištění
platebních povinností
a pojištění ztráty
zaměstnání zdarma.

Při využití financování
BENEFIT+, po dobu trvání
financování budete platit
povinné ručení jen
1 000 Kč.

Servisní prohlídka
zdarma
Dopřejte svému vozu
kvalitní péči
v autorizovaných
servisech po celé ČR.

Další aktuálně běžící akce na pořízení ojetého vozu

ÚROK+
Chcete si koupit ojetý vůz a půjdete si automaticky pro
peníze do banky? Díky financování od ŠKODA
Financial Services, formou akčního úvěru, získáte úrok
nižší, než je běžně dostupný v bance, samozřejmostí je
komplexní pojištění vozu a prodloužená záruka zdarma.

atraktivní úroková sazba od 1,99 %** až 4,99%**
servisní prohlídka zdarma v autorizovaných
servisech po celé ČR
zvýhodněné pojištění platebních povinností o
téměř 60% a pojištění ztráty zaměstnání zdarma
prodloužená záruka zdarma

Extra
Máte dostatek financí na koupi ojetého vozu
a nechcete platit zbytečně více peněz? Či vám chybí
pouze malá částka k pořízení vozu? I vaše požadavky
dokážeme uspokojit.Pořiďte si ojetý vůz na úvěr
s úrokovou sazbou od 0 %. ****

úrok 0 % při akontaci 70 % na 12 nebo 24
měsíců s maximální financovanou hodnotou
200 000 Kč
doba splácení 12 nebo 24 měsíců
akontace minimálně 70 % z ceny vozu
maximální financovaná hodnota 200 000 Kč
včetně komplexního pojištění vozu

Doplňkové benefity při pořízení vozu na financování

Zvýhodněné pojištění schopnosti splácet
Využijte akční nabídku na pojištění platebních
povinností ve variantě XL se zvýhodněním téměř 60 %
a pojištěním ztráty zaměstnání zdarma.Nabídka platí
po omezenou dobu

zvýhodnění pro balíček PPP ve variantě XL – více
o balíčku
kryje nesplacený závazek v případě úmrtí či
invalidity III. stupně, ale také měsíční splátky,
a to v případě pracovní neschopnosti nebo
ztráty zaměstnání
lze využít současně s ostatními akcemi
platí pouze pro fyzické osoby

Servisní prohlídka zdarma
Dopřejte svému vozu kvalitní péči. Při financování se
ŠKODA Financial Services máte servisní prohlídku
zcela zdarma. Součástí servisní prohlídky předepsané
výrobcem vozidla je kontrola a případné doplnění či
výměna motorového oleje, brzdové kapaliny,
zapalovacích
svíček,
vzduchového,
prachového
i palivového filtru nebo prodloužení záruky mobility.

vztahuje na vozy ŠKODA do pěti let stáří od
první registrace
platí pouze po dobu financování vozu
čerpání je možné ve všech autorizovaných
servisech ŠKODA v ČR
poukaz se vztahuje na akce BENEFIT+ a ÚROK+

Prodloužená záruka zdarma
ŠKODA Financial Services vám ve spolupráci se
ŠKODA Plus přináší prodlouženou záruku na váš ojetý
vůz.Pořiďte si ojetý vůz s maximálním stářím 7 let
s výkonem do 147 kW a získejte prodlouženou záruku
zdarma.

lze využít současně s ostatními akcemi
prodloužená záruka zdarma až do 7 let stáří vozu
a maximálního nájezdu 200 000 km
individualizovaný záruční program podle rozsahu
krytí a platnosti záruky
flexibilní přístup při řešení vašich požadavků
možnost výběru z široké nabídky vozů

Zaujala Vás tato nabídka? Pro více informací
kontaktujte náš prodejní tým na pobočce ve Zlíně.
Michal Mazura

Kateřina Malaníková

Lukáš Výstup

Vedoucí prodeje ročních
vozů

Prodej ročních vozů

Prodej ročních vozů

T.: 577 616 193, 606 756 989
E.: mazura@samohylmotor.cz

T.: 577 616 191, 703 474 469
E: malanikova@samohylmotor.cz

T.: 577 616 192, 703 474 469
E.: vystup@samohylmotor.cz

* BENEFIT+
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA OCTAVIA 1.6 TDI Ambition v ceně 500 000 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services
v ceně 500 000 Kč, splátka předem 200 000 Kč (40%), výše úvěru 300 000 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové
platby za úvěr 366 417 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 407 745 Kč, RPSN vč. pojištění 23,330%, délka úvěru 36 měsíců,
poslední nerovnoměrná splátka 0 000 Kč, měsíční splátka úvěru 10 178 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 11 326 Kč, úroková
sazba p. a. 13,48%. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za
bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců), pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč) a pojištění platebních povinností. Další
parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

** ÚROK+
(1,99%)Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA SCALA 1.6 TDI Style v ceně 499 000 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services
v ceně 499 000 Kč, splátka předem 149 700 Kč (30%), výše úvěru 349 300 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové
platby za úvěr 363 628 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 423 916 Kč, RPSN vč. pojištění 10,291%, délka úvěru 48 měsíců,
poslední nerovnoměrná splátka 0 000 Kč, měsíční splátka úvěru 7 576 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 8 832 Kč, úroková sazba
p. a. 1,99%. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní
průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné
použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

*** ÚROK+
(4,99%)Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA SCALA 1.6 TDI Style v ceně 499 000 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services
v ceně 499 000 Kč, splátka předem 0 000 Kč (0%), výše úvěru 499 000 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové
platby za úvěr 551 489 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 611 712 Kč, RPSN vč. pojištění 10,875%, délka úvěru 48 měsíců, poslední
nerovnoměrná splátka 0 000 Kč, měsíční splátka úvěru 11 489 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 12 744 Kč, úroková sazba p. a.
4,99%. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh
dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití
vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká
mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

**** EXTRA
Nabídka platí při financování formou spotřebitelského úvěru ŠKODA Financial Services poskytovaného společností ŠkoFIN s.r.o., a to
výlučně za splnění obou následujících podmínek:a) nejméně 70% splátka předem (část kupní ceny vozidla hrazené obchodníkovi přímo
klientem), tj. výše úvěru nepřevyšuje 30% kupní ceny vozidla;b) doba splácení úvěru nepřevyšuje 24 měsíců.Tuto nabídku nelze
kombinovat s výkupním bonusem.Financování se poskytuje:formou spotřebitelského úvěru podle § 5 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb. o
spotřebitelském úvěru v platném znění;s úrokovou sazbou ve výši 0% a bez jakékoli úplaty jiné než úhrady účelně vynaložených nákladů
přímo spojených se zajištěním spotřebitelského úvěru.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

