ZVÝHODNĚNÍ AŽ 122 000 KČ
Akční nabídka FAST START
Připravili jsme si akční nabídku na vozy SCALA, KAMIQ, KAROQ a také náš nejprodávanější model
NOVÁ OCTAVIA.

VÝHODY PRO VÁS

Sleva na akční model

Akční cena balíčku
Mobilita PLUS

Výkupní bonus

Zvýhodněné pojištění
platebních povinností

VYBERTE SI VŮZ Z NAŠÍ AKČNÍ NABÍDKY
ŠKODA SCALA se zvýhodněním až 83 200 Kč

Poptat cenovou nabídku

V akční nabídce získáte zvýhodnění 18 300 Kč. Necháte-li u nás
navíc svůj stávající vůz, dáme vám dodatečný bonus 20 000 Kč.
Součástí akční nabídky je i sleva 5 010 Kč na balíček služeb
Mobilita PLUS. S financováním ŠKODA Financial Services
ušetříte oproti běžným podmínkám až 32 615 Kč – získáte úvěr s
nulovým úrokem a bez poplatku za sjednání a slevu na pojištění
schopnosti splácet – zvýhodnění až 7 275 Kč.

ŠKODA KAMIQ se zvýhodněním až 83 200 Kč
Zvýhodnění ve výši 17 700 Kč 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
20 000 Kč. Součástí akční nabídky je i sleva 5 010 Kč na balíček
služeb Mobilita PLUS. S financováním ŠKODA Financial Services
ušetříte oproti běžným podmínkám až 33 215 Kč – získáte úvěr s
nulovým úrokem a bez poplatku za sjednání a slevu na pojištění
schopnosti splácet – zvýhodnění až 7 275 Kč.

Poptat cenovou nabídku

ŠKODA KAROQ se zvýhodněním až 122 090 Kč

Poptat cenovou nabídku

Zvýhodnění v případě akční nabídky ŠKODA KAROQ činí 34 300
Kč. Necháte-li u nás navíc svůj stávající vůz, dáme vám dodatečný
bonus 25 000 Kč. Součástí akční nabídky je i sleva 9 010 Kč na
balíček služeb Mobilita PLUS. S financováním ŠKODA Financial
Services ušetříte oproti běžným podmínkám až 42 929 Kč –
získáte úvěr s nulovým úrokem a bez poplatku za sjednání a slevu
na pojištění schopnosti splácet – zvýhodnění až 10 851 Kč.

Nová ŠKODA OCTAVIA se zvýhodněním až 61 200 Kč
V akční nabídce můžete získat nejprodávanější model české
automobilky za ještě atraktivnější cenu. Akční model nabízí
stejnou výbavu jako výbavový stupeň Active, ale díky cenovému
zvýhodnění až 37 000 Kč je nová OCTAVIA dostupná již od 456
900 Kč. S financováním ŠKODA Financial Services navíc získáte
bonus až 24 200 Kč.

Poptat cenovou nabídku
Poptat cenovou nabídku

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ JEDINEČNÁ NABÍDKA?
Pro více informací o této exkluzivní akci nás neváhejte kontaktovat na některé z našich poboček.
Součástí tohoto balíčku jsou služby ŠKODA Záruky mobility včetně ŠKODA Prodloužené záruky až na 5 let nebo 100 000 km.
FINANCOVÁNÍ SE ŠKODA FINANCIAL SERVICES
Nabídka platí při financování formou úvěru ŠKODA Financial Services poskytovaného společností ŠkoFIN s.r.o., a to výlučně za splnění obou následujících
podmínek:
a) nejméně 50% splátka předem (část kupní ceny hrazená obchodníkovi přímo klientem), tj. výše úvěru nepřevyšuje 50% kupní ceny vozidla
b) doba splácení úvěru nepřevyšuje 24 měsíců.
Financování se poskytuje:
- s úrokovou sazbou ve výši 0% a bez jakékoli úplaty za sjednání úvěru
- jen spolu se ŠKODA Pojištěním STANDARD u pojistitele Generali Česká Pojišťovna a.a., zahrnujícím pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné
ručení) za 125 Kč ročně a havarijní pojištění s 5% spoluúčastí a s pojištěním skla !limit plnění 10 000 Kč)
- jen pro běžné použití financovaného a pojišťovaného vozidla.
Při sjednání úvěru můžete sjednat též pojištění schopnosti splácet (pojištění platebních povinností) u pojistitele BNP Paribas Cardif Pojišťovna a.s. ve variantě
XL, a to se zvýhodněnou sazbou pojistného (závislou na výši splátky úvěru) a pojištěním pro případ ztráty zaměstnání zdarma. Více informací o pojištění
platebních povinností naleznete zde.
S financováním ŠKODA Financial Services na úvěr ŠKODA Bonus můžete navíc získat až 24 200 Kč.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu par. 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzníká mezi společností ŠkoFIN
s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

