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NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 239 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 76 810 Kč 
(32,02 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, RPSN vč. 
pojištění 17,37 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba p. a. 11,63 %. 
ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění 
skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 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. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

mojefabiacombi.cz

Zatímco zadní parkovací kamera 
Vám pomůže, ať už zajíždíte 
kamkoli.

Praktický síťový program se 
postará, aby Vaše zavazadla 
i náklad necestovaly po voze.

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

Výkonný motor 1,2 TSI Vás 
dostane nejen svým zrychlením.

ŠKODA Fabia Combi měsíčně již od 3 599 Kč*

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Připravte se na prázdninové cesty. Stylová, prostorná a bezpečná Fabia Combi 
s pětiletou zárukou a zvýhodněním může být Vaše již od 239 900 Kč.* 
Odhalte přednosti vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Adaptivní tempomat je pak 
správným společníkem na cesty. 
Umí sám zpomalit i zrychlit.
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOSALON F3K, s.r.o.
Spojovací 1338
674 01  Třebíč
Tel.: 568 846 340
www.autosalon-f3k.cz


