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ŠKODA

KAMIQ

již od ǟǠǡɕǤǛǛ:

ilustrativní fotograﬁe

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAMIQ: 4,7–5,0 l/100 km, 93–115 g/km

se zvýhodněním až

ǠǛɕǛǛǛ Kč

Produktový
bonus 17 700 Kč

Výkupní bonus
20 000 Kč

Mobilita Plus

Nulový úrok + POV
125 Kč měsíčně

Pojištění schopnosti
splácet

Přivítejte zimu v novém voze ŠKODA
Vůz ŠKODA KAMIQ na vás čeká v akční nabídce s 0% úrokem, povinným ručením
jen za 125 Kč měsíčně a výkupním bonusem ve výši 20 000 Kč za váš stávající vůz.
V rámci paketu Mobilita PLUS navíc získáte prodlouženou záruku až na 5 let.
Více informací o nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství
nebo na skoda-auto.cz. S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAMIQ 1.0 TSI 70 kW v ceně 427 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 427 900 Kč, splátka předem 213 950 Kč (50 %), výše úvěru
213 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 213 950 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 237 086 Kč, RPSN vč. pojištění 6,859 %, délka úvěru 24 měsíců,
poslední nerovnoměrná splátka 128 370 Kč, měsíční splátka úvěru 3 566 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 530 Kč, úroková sazba p. a. 0,00 %. 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.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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