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Paliwo: Benzyna

netto
Wartość katalogowa samochodu: 125 081 zł                
Wartość minimalna samochodu: 108 549 zł                

60

Tytuł Płatności

Opłata wstępna

Miesięczna rata

28 494 zł                  

76 zł                       

392 zł                     

135 zł                     

Ofertę przygotował(a):
Nr tel.:

E-mail:

Kwota VAT Kwota brutto

133 516 zł                        

Okres leasingu w miesiacach:

Sosnowiec

KALKULACJA LEASINGU Z GWARANCJĄ ZWROTU - DLA FIRMY

FORD Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line X 

153 850 zł                        

Napęd przedni

Skrzynia biegów: Manualna

HARMONOGRAM OPŁAT LEASINGU Z GWARANCJĄ ZWROTU

Kwota netto

Marka i model samochodu:

Napęd:

1 750 zł                       

LEASING Z GWARANCJĄ ZWROTU - możesz zwrócić samochód i rozliczyć umowę w dowolnym momencie jej trwania, bez dodatkowych kar 
czy opłat oraz konieczności zapłaty wszystkich pozostałych opłat leasingowych.

TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

605 683 159
Stefan Anglart

Ubezpieczenie straty finansowej GAP na cały okres leasingu (wariant fakturowy)

stefan.anglart@go-leasing.pl

Rok produkcji:

Moc silnika [KM]:

brutto

Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC na okres 12 m-cy

Ubezpieczenie komunikacyjne OC/AC na cały okres leasingu (wieloletnie)

Miesięczna rata zawiera:
- bezpłatną rejestrację auta oraz usługę GPS (skuteczniejsza ochrona przed kradzieżą),
- serwisową kartę rabatową (do 20%) na przeglądy i naprawy w autoryzowanych serwisach, wymianę i przechowywanie opon oraz wymianę i 
naprawę szyb.
- Assistance 24h na terenie całej UE
- Pełne wsparcie oraz samochód zastępczy w procesie likwidacji i naprawy szkód komunikacyjnych.
* Gwarantowany wykup końcowy - za taką kwotę możesz wykupić samochód po zakończeniu umowy lub możesz go zwrócić bez żadnych 
konsekwencji.

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU - KWOTY SKŁADKI MIESIĘCZNIE (DO WYBORU)

Kalkulacja została przygotowana w oparciu o uśredniony WIBOR 3M (0,27%). W przypadku zmiany wysokość opłat leasingowych może ulec zmianie. Niniejsza 
oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny.

6 554 zł                            35 048 zł                     Gwarantowany wykup końcowy*

12 508 zł                            2 877 zł                            12 508 zł                     

1 423 zł                              327 zł                               


