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Inzerce

SLUNOVRAT

Tradiční českou kosmetiku RYOR můžete nyní
nově zakoupit v prodejně:

Slunovrat
ul. Palackého 47
Jihlava

SLEVA
KOŠIL a
ze SLEVY OBLEKŮ
E

česká kosmetika s dotekem přírody

KO
odŠIL

NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE

59 , Kč

STOP! Absolutně bez kompromisu likvidujeme všechny
košile od fantastických 59,- Kč a všechny obleky
od skvělých 999,- Kč. Přijďte nakoupit za tyto
neopakovatelně nízké ceny! Nabízíme i dámské zboží!
Vše platí do vyprodání zásob! Přijďte, těšíme se na Vás!
www.modaprostejov.cz

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

J07-MOPm

„Budu si muset vybrat mezi novým autem a dovolenou?“

A co obojí?
Nový Golf můžete mít
již za 4 200 Kč měsíčně
se zárukou na 5 let
a s bohatou výbavou.

Mnoho otázek, jedna odpověď.
Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít nový Golf a další modely
vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek, mj. i s cenovým
zvýhodněním 76 600 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. Zeptejte se
u Vašeho prodejce vozů Auto Vysočina.
www.maratonedition.cz
Vzorový příklad úvěru na Volkswagen Golf Maraton Edition 1,0 TSI 6G 81 kW (110 k) v ceně 487 900 Kč, splátka předem 243 950 Kč (50 %), výše úvěru 243 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 278 780 Kč, celkové
platby za úvěr vč. pojištění 349 100 Kč, RPSN vč. pojištění 12,393 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 97 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 020 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 192 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba
3,99 %. Pojištění obsahuje Volkswagen havarijní pojištění (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). 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. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může
obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

