Mercedes-Benz CLA 180
OFERTA LEASING ALL-INCLUSIVE
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DANETECHNICZNE
rok produkcji: 2020
przebieg: 1 km
pojemność skokowa: 1 332 cm3
moc: 136 KM
rodzaj paliwa: Benzyna
skrzynia biegów: Automat

Uwagi:

Auto dostępne od ręki
Auto do produkcji

20 000 km
Limit roczny
roczny
Limit

Samochód
DEMO:
NIE
Samochód
demonstr

Serwis:
MAXIPierwszy Przeglą
Serwis:

W RACIE ZAWARTE JEST
finansowanie
pełny pakiet serwisów, przeglądów i napraw
ubezpieczenie OC, AC, NNW, assistance
komplet opon zimowych wraz z wymianą i przechowywaniem
auto zastępcze bez limitu dni na cały czas naprawy
ubezpieczenie GAP finansowy
karta paliwowa ze zniżką na paliwo

** Serwis MINI: wszystkie wymagane przeglądy zgodnie z instrukcją producenta:
* Serwis MAXI zawiera wszystkie koszty serwisowe, ponoszone podczas
wy- miana oleju, wymiana filtrów: klimatyzacji, pyłkowych, paliwa, oleju, inne
użytkowania auta w całym okresie leasingu, w tym:
1. Wszystkie wymagane przeglądy zgodnie z instrukcją producenta, np. wymiana wymagane części zgodnie z książką serwisową.
*** Serwis PIERWSZY PRZEGLĄD: pierwszy przegląd okresowy zgodnie
oleju, wymiana filtrów: klimatyzacji, pyłkowych, paliwa, oleju, inne wymagane
z instrukcją producenta: wymiana oleju, wymiana filtra oleju, wymiana filtra
części zgodnie z książką serwisową.
klimatyzacji (jeśli przewidziano w pierwszym przeglądzie), czynności i części
2. Wszelkie elementy eksploatacyjne takie jak np. klocki hamulcowe przód i tył,
zgodnie z instrukcją producenta dla pierwszego przeglądu.
tarcze hamulcowe, drążki stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych,
Wszystkie w/w warianty serwisu zawierają:
amortyzatory, pióra wycieraczek, żarówki, pozostałe części i podzespoły, które
będą konieczne do wymiany zgodnie z oceną ASO.
• • Likwidacja szkód komunikacyjnych + zapłata VAT za naprawę pojazdu.
3. Wszystkie wymagane okresowe badania techniczne.
• • Assistance szkodowe + samochód zastępczy na czas naprawy blacharskolakierniczej.
4. Wszelkie naprawy nie objęte gwarancją producenta np.: koło zamachowe,
elementy zawieszenia, elementy układu elektrycznego czy
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
wydechowego ,skrzynia biegów itp.

DLACZEGO LEASING ALL- INCLUSIVE?
✔Płacisz zaskakująco niskie raty leasingowe.

✔Możesz za taką samą, a nawet niższą ratę
miesięczną korzystać z auta o wyższej
wartości.
✔Przy zakupie nowego auta korzystasz
z dodatkowych rabatów flotowych.
✔Możesz otrzymać leasing bez jakiejkolwiek
wpłaty wstępnej.
✔W ratach leasingowych są zawarte
wszystkie koszty serwisu auta.

✔Płacisz mniejsze podatki.

✔Będziesz serwisować auto przez cały okres umowy
wyłącznie w autoryzowanych stacjach
serwisowych.
✔Masz zapewniony samochód zastępczy.
✔Gwarantujemy stałą opiekę osobistego
Doradcy GO-leasing.
✔Dedykowany telefon Assistance do Twojej
dyspozycji.

ZALETY

BEZ
WYMAGANEGO
WKŁADU WŁASNEGO

BEZ
NIESPODZIEWANYCH
WYDATKÓW

BEZ RYZYKA SZYBKIEJ
UTRATY WARTOŚCI
POJAZDU

Postaw na wygodę i wysoką jakość serwisu przy zaskakująco
niskich ratach miesięcznych!

Szukasz więcej informacji? Chętnie pomożemy:

Tomasz Rzydzik | Stefan Anglart
881 22 10 10 | 605 683 159
sosnowiec@go-leasing.pl

Więcej ofert na www.next-auto.pl

