Mindenki vezet valamiben…
operatív lízing – mi ebben utazunk!
Havi nettó

89 999 Ft*

OPEL Corsa
1.2 Enjoy

Havi nettó

96 990 Ft*
SUZUKI Vitara
1.6 Gl

Havi nettó

79 999 Ft*

Dacia Sandero
Arctic 1.2

*A fent meghatározott havi díjak nettó árak, ezen felül fizetendő az ÁFA. A kalkulációk 40 000 km/év futásteljesítménnyel és
48 hónapos futamidővel készültek. Eltérő futásteljesítmény, és/vagy futamidő igénye esetén, valamint a teljes bruttó havidíj
meghatározása érdekében kérje ajánlatunkat a +36 1 236 3646-os telefonszámon vagy a kkv@leaseplan.com e-mail címen.
Az ajánlatok a készlet erejéig érvényesek.

Operatív lízing

Kényelmes üzemeltetés - a finanszírozáson felül széleskörű
szolgáltatással!

A LeasePlannel könnyebb:
akár kezdő költségek
nélkül autóhoz juthat,
és az ÁFA visszaigényelhető,
mert Önnél jobb helyen van!

Mi az operatív lízing?
Az operatív lízing egy olyan tartós bérleti konstrukció, amelynél a fix havidíj magában
foglalja a finanszírozáson felül az üzemeltetéshez szükséges szolgáltatásokat, adókat és
biztosítási díjakat is.

0 Ft

Miért érdemes ezt választani?
Az egyik legelőnyösebb választás, mivel a vállalkozásnak csak a gépjármű tényleges
használati idejére eső részét (vagyis a beruházási- és a maradványérték közötti különbséget)
kell finanszíroznia.

Egyszerű
könyvelés:

Tervezhető
költségek:

a havidíj költségként
elszámolható, hogy
pénze Önnek dolgozzon!

Fix havi díj
a futamidő végéig!

A járművet karbantartjuk,
téli-nyári gumiabroncs jár az autóhoz,
a segélyszolgálat éjjel-nappal elérhető,
mert jó érzés, hogy vigyáznak ránk!

Ránk mindvégig
számíthat:
a gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó
kockázatokat mi viseljük, hogy ne érjék
cégét váratlan kiadások!

Válasszon ajánlataink közül és élvezze
az operatív lízing előnyeit!
autotartosberlet.hu
kkv@leaseplan.com

Gyakran Ismételt Kérdések

Továbbá a LeasePlan által kedvező áron juthat gépjárműhöz a pénzügyi források lekötése
nélkül.
Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a havi díj a finanszírozáson felül?
•Karbantartás
•Téli és nyári gumiabroncsok szezonális átszerelése és tárolása
•Assistance - belföldi éjjel-nappal hívható segélyszolgálat
•Biztosítások - kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás, casco biztosítás, könyvérték-biztosítás
•Cégautó- és gépjárműadó
•Driver Center – gépjárműügyintézés online és telefonon
Mi befolyásolja a havi bérleti díjat?
A szerződés időtartama (24-60 hónap), valamint az éves futásteljesítmény.
A futamidő végén megvásárolhatom az autót?
Csak magánszemélyként van lehetőség a gépjármű megvásárlására a futamidő végén zárt
liciten kialakuló piaci áron.
Tekintse meg további ajánlatainkat az autotartosberlet.hu oldalon.
További kérdésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken:
e-mail: kkv@leaseplan.com
tel: 061 2 36 3646

Telefonszám: 06 1 236 3646
E-mail: kkv@leaseplan.com
www.autotartosberlet.hu

