Jezděte ekologicky!
Čistá mobilita ČSOB Leasing
Program Čistá mobilita ČSOB Leasing nabízí:
•	unikátní produkty pro pořízení vozů s alternativními pohony,
•	výhodnou kombinaci finančního produktu a pojištění,
•	jednoduché schvalovací podmínky.
Program pro financování vozů s alternativními pohony
Jedná se o program, který podporuje rozvoj mobility s využitím alternativních paliv
v kombinaci s nabídkou výhodného financování a pojištění těchto vozidel. Program
navazuje na postupnou implementaci Národního akčního plánu čisté mobility, schváleného
vládou ČR. Plán je zaměřen na využití alternativních druhů paliv, lepší kvalitu ovzduší
a snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů vznikajících z dopravy. Zmíněných
cílů bude dosaženo zejména prostřednictvím uvádění do provozu nízkoemisních
a bezemisních vozidel využívajících CNG, elektro a hybridní pohony.
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PRODUKTY PROGRAMU ČISTÁ MOBILITA ČSOB LEASING
Elektro Kredit

Hybrid Kredit

•	Produkt pro financování elektromobilů všech značek
a modelů,
• povinné ručení po celou dobu financování zdarma,
•	havarijní pojištění od ČSOB Pojišťovny 2,5 % se
spoluúčastí 10 %, minimálně 10 000 Kč.

•	Produkt pro financování vozů s hybridními pohony všech
značek a modelů,
•	výhodné povinné ručení a havarijní pojištění od
ČSOB Pojišťovny včetně úrazového pojištění zdarma.

Vozy s CNG, LPG, LNG pohony lze financovat našimi standardními úvěrovými produkty.
Operativní leasing Mobilita+
•	Dlouhodobý pronájem vozu bez akontace,
•	moderní forma financování automobilů, kdy vůz jen užíváte,
•	po skončení pronájmu automobil jednoduše vrátíte a můžete
si vybrat nový.

Elektromobil
NISSAN LEAF
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Doba nájmu:
Měsíční splátka:
Nájezd max.:

5 let
12 223 Kč
10 000 km/rok

Katalogová
cena vč. DPH
882 794 Kč

Splátka operativního leasingu obsahuje:
financování vozidla, povinné ručení, havarijní pojištění (5 %, min. 5 000 Kč), pojištění všech
skel ve vozidle, silniční asistenci v ČR i Evropě, údržbu, servis, opravy a pneumatiky (zimní
i letní včetně uskladnění a výměny), veškeré zákonné daně a poplatky.

Hybridní pohon
TOYOTA AURIS 1.8
Hybrid e-CVT Live

Doba nájmu:
Měsíční splátka:
Nájezd max.:

4 roky
8 866 Kč
15 000 km/rok

Katalogová
cena vč. DPH
549 900 Kč

Splátka operativního leasingu obsahuje:
financování vozidla, povinné ručení, havarijní pojištění (5 %, min. 5 000 Kč), pojištění všech
skel ve vozidle, silniční asistenci v ČR i Evropě, údržbu, servis, opravy a pneumatiky (zimní
i letní včetně uskladnění a výměny), veškeré zákonné daně a poplatky.
Nejedná se o návrh smlouvy. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

ČSOB Leasing, a. s.
Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4,
tel.: 222 012 011, mob.: 702 207 282,
e-mail: benefitni_program@csobleasing.cz, mobilitaplus.csobleasing.cz
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