JEZDÍME SPOLU UŽ
125 LET

Akční nabídka RESTART
Značka ŠKODA letos slaví 125 let! Slavíme spolu s ní, a proto je tu pro vás stále akční nabídka 125 let, která je nyní ještě
výhodnější. Akční nabídka se vztahuje na vozy edice 125 let – FABIA, SCALA, KAROQ a také na oblíbené městské SUV KAMIQ.

VÝHODY PRO VÁS

Sleva na akční model

Akční cena balíčku služeb
Mobilita PLUS*

0% úrok při 50% akontaci a
POV za 125 Kč ročně**

Zvýhodněná cena pojištění
platebních povinností***

VYBERTE SI VŮZ Z NAŠÍ AKČNÍ NABÍDKY
ŠKODA FABIA 125 let se zvýhodněním až 68 200 Kč
e speciální verzi 125 let získáte navíc signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu
a zimní paket zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané trysky
ostřikovačů předního skla. Celkové zvýhodnění oproti srovnatelnému
standardnímu modelu činí 20 000 Kč. Necháte-li u nás navíc svůj stávající vůz,
dáme vám dodatečný bonus 20 000 Kč. Součástí akční nabídky je i sleva 2 700
Kč na balíček služeb Mobilita PLUS. S financováním ŠKODA Financial Services
ušetříte oproti běžným podmínkám až 18 500 Kč – získáte úvěr s nulovým
úrokem a bez poplatku za sjednání**, povinné ručení za 125 Kč měsíčně** a až
60 % slevu na pojištění schopnosti splácet***.

Skladové vozy

Testovací jízda

ŠKODA SCALA 125 let se zvýhodněním až 89 100 Kč
Ve speciální verzi 125 let získáte navíc například 16“ kola z lehké slitiny,
vyhřívání předních sedadel, signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu nebo
TOP LED zadní světla s animovanými směrovkami. Celkové zvýhodnění činí 26
000 Kč. Necháte-li u nás navíc svůj stávající vůz, dáme vám dodatečný bonus
25 000 Kč. Součástí akční nabídky je i sleva 5 000 Kč na balíček služeb Mobilita
PLUS. S financováním ŠKODA Financial Services ušetříte oproti běžným
podmínkám až 25 000 Kč – získáte úvěr s nulovým úrokem a bez poplatku za
sjednání**, povinné ručení za 125 Kč měsíčně** a až 60 % slevu na pojištění
schopnosti splácet***.

Skladové vozy

Testovací jízda

ŠKODA KAROQ 125 let se zvýhodněním až 110 400 Kč
Ve speciální verzi 125 let navíc získáte například multifunkční vyhřívaný volant a
pakety Family a Ambition Plus přinášející mimo jiné LED hlavní světlomety s
přisvěcováním do zatáček, LED mlhové světlomety s Corner funkcí nebo
signalizaci vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu. Celkové zvýhodnění činí 32
000 Kč. Necháte-li u nás navíc svůj stávající vůz, dáme vám dodatečný bonus
25 000 Kč. Součástí akční nabídky je i sleva 8 000 Kč na balíček služeb
Mobilita PLUS. S financováním ŠKODA Financial Services ušetříte oproti
běžným podmínkám až 35 900 Kč – získáte úvěr s nulovým úrokem a bez
poplatku za sjednání**, povinné ručení za 125 Kč měsíčně** a až 60 % slevu na
pojištění schopnosti splácet***.

Skladové vozy

Testovací jízda

ŠKODA KAMIQ se zvýhodněním až 64 000 Kč
Finanční zvýhodnění na váš čeká také v případě, že se rozhodnete pro naše
městské SUV KAMIQ. Necháte-li u nás při nákupu nového vozu KAMIQ svůj
stávající vůz, dáme vám bonus 25 000 Kč. Součástí akční nabídky je i sleva 5
000 Kč na balíček služeb Mobilita PLUS. S financováním ŠKODA Financial
Services ušetříte oproti běžným podmínkám až 25 900 Kč – získáte úvěr s
nulovým úrokem a bez poplatku za sjednání**, povinné ručení za 125 Kč
měsíčně** a až 60 % slevu na pojištění schopnosti splácet***.

Skladové vozy

Testovací jízda

Pro více informací kontaktujte naše prodejce na provozovnách ve Zlíně,
Olomouci a Vsetíně.
* Součástí tohoto balíčku jsou služby ŠKODA Záruky mobility včetně ŠKODA Prodloužené záruky až na 5 let nebo 100 000 km. Více informací o balíčku služeb Mobilita PLUS naleznete zde.

Financování se ŠKODA Financial Services
** Nabídka platí při financování formou spotřebitelského úvěru ŠKODA Financial Services poskytovaného společností ŠkoFIN s.r.o., a to výlučně za splnění následujících podmínek:
a) nejméně 50% splátka předem, tj. výše úvěru nepřevyšuje 50 % kupní ceny vozidla;
b) doba splácení úvěru nepřevyšuje 24 měsíců.
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;
spolu se ŠKODA pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) u pojistitele Generali Česká Pojišťovna a.s. ve variantě STANDARD za 125 Kč ročně. Více informací o ŠKODA Pojištění zde.
*** Pojištění platebních povinností chrání zákazníka pro případ neschopnosti splácet úvěr z důvodu neočekávaného výpadku příjmů vlivem nepříznivých životních situací (ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní
neschopnost atd.).
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