Výhodná
úroková
sazba

Stačí kývnout na Autopůjčku a pořídíte si lepší auto
včetně povinného ručení a havarijního pojištění.
	Půjčka na nová i ojetá auta (max. do 7 let stáří)
	Balíček pojištění KOMPLEX
	Unikátní služby FLEXI splátka a AUTOPILOT asistence
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e-mail: autopujcka@csobleasing.cz
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Balíček pojištění KOMPLEX
	Povinné ručení na první rok zdarma.
	Náhradní vozidlo až na 15 dní.
	Pojištění skel po celou dobu financování.
	Pojištění GAP na 5 let.
	Úrazové pojištění s nadstandardními limity plnění.

Proč si lámat hlavu, jaké pojištění je nejvýhodnější? Připravili
jsme pro vás balíček pojištění KOMPLEX od ČSOB Pojišťovny,
který podpoří váš komfort na cestách. Balíček zahrnuje nejen
výhodné povinné ručení a havarijní pojištění, ale navíc k němu
získáte celou řadu doplňkových pojištění.
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AUTOPILOT asistence

Aplikace zdarma na Google Play

	Automaticky sjednáno na 24 měsíců od data uzavření smlouvy.
	Platí na území České republiky a dalších evropských zemí.
	365 dní/24 hodin podpora na centrálním dispečinku.

Unikátní asistenční služba určená výhradně pro motoristy,
klienty ČSOB Leasing, s vlastní aplikací v Google Play store
s širokou nabídkou servisních služeb.
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FLEXI splátka
Jedinečný nástroj, který vám umožní řídit a optimalizovat výši
splátek podle vašich potřeb. Sami si tak volíte, zda využijete
komfortní zónu pravidelného splácení nebo zvolíte zónu
dynamickou. Po 12 měsících řádného splácení vám nabízíme
celou řadu možností, jak ve splácení pokračovat. Tyto změny
způsobu splácení na vaši žádost jsou bez poplatku!

	Volitelný odklad jedné až tří splátek jedenkrát během každých
12 měsíců, a to bez prodloužení trvání smlouvy. V období
odkladu splátek hradíte pouze náklady na pojištění.
	Jednorázové doplacení jistiny.
	Možnost mimořádné splátky ve vámi zvolené výši.
	On-line kontrola průběhu splácení na portálu eLeasing.
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Sami si jednoduše zvolíte, jaký způsob úhrady splátek za vůz vám nejlépe vyhovuje.
(Smlouva je vždy uzavřena v komfortní zóně splácení. Variantu FLEXI splátky si volíte až po uzavření smlouvy, a to na vaši žádost.)

Chci platit stále stejnou částku / komfortní zóna splácení

Chci si výši splátek volit sám / dynamická zóna splácení

ŠKODA Octavia / 1.2 TSI, cena vč. DPH 400 000 Kč, akontace 30 %, délka splácení
60 měsíců. Měsíční splátka bez pojištění 5 018 Kč.

ŠKODA Octavia / 1.2 TSI, cena vč. DPH 400 000 Kč, akontace 30 %, délka splácení
60 měsíců. Měsíční splátky s použitím nástroje FLEXI splátka.

výše splátky bez pojištění v Kč

MĚSÍČNÍ SPLÁTKY 5 372 KČ

MĚSÍČNÍ SPLÁTKY 4 109 KČ

KOMFORTNÍ ZÓNA

Fixní splátka 5 018 Kč

DYNAMICKÁ ZÓNA

Využití FLEXI varianty

JEDNORÁZOVÝ VKLAD 50 000 KČ
PŘEDČASNÉ DOPLACENÍ JISTINY 52 669 KČ
ODKLAD SPLÁTEK O 3 MĚSÍCE
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délka splácení po měsících
REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD: Pořizovací cena vozu (PC) 525 000 Kč vč. DPH, podíl zákazníka 30 % z PC, celková výše spotřebitelského úvěru 367 500 Kč, doba trvání 60 měsíců, poplatek za uzavření smlouvy
0 Kč, pevná zápůjční úroková sazba 3,43 % p. a., RPSN 10,3251 %, měsíční splátka úvěru 6 673,95 Kč, náklady na pojištění (hav. i pov., obsah motoru 1,6) 1 110,22 Kč/měsíc, celková měsíční splátka 7 784,17 Kč,
celková částka splatná spotřebitelem 467 050,20 Kč. Pojištění hav. i pov. je povinnou doplňkovou službou.
Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatelem úvěru je ČSOB Leasing, a. s. Samostatným zprostředkovatelem je Československá obchodní banka, a. s.
Nejvýhodnější, resp. nejlepší, úrok od 2,89 % p. a. je platný k 1. 8. 2017.
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