Oferta Full Service Leasing Max (leasing operacyjny)
Nissan Nivette
Przedmiot leasingu:
data: 23.11.2016
Nissan X-Trail 1.6 DIG-T Tekna 2WD 5D Kombi 163KM (2015-) 163 KM (nowy, osobowy, rok prod. 2016)
wartość netto:
wartość brutto:
czas trwania umowy:

91 333,33 zł
112 340,00 zł
36 m-cy

miesięczny czynsz: 699,00 PLN netto
koszt finansowy

opłata wstępna
miesięczna rata finansowa
wartość końcowa
usługi dodatkowe

% wartości

netto

VAT

brutto

30.00%
0.60%
59.56%

27 400,00 zł
550,00 zł
54 398,13 zł

6 302,00 zł
126,50 zł
12 511,57 zł

33 702,00 zł
676,50 zł
66 909,70 zł

opłata miesięczna netto

serwis w limicie 60 000 km
samochód zastępczy
wymiana i przechowywanie opon
koordynacja likwidacji szkód
karta paliwowa
faktura elektroniczna
przedterminowe zakończenie umowy z bonusem

87,00 zł
17,00 zł
68,00 zł*
gratis
gratis
gratis
45,00 zł

koszty dodatkowe

opłata netto

prognozowany koszt ubezp. pojazdu 4 201,00 zł
w pierwszym roku
koszt rejestracji
310,00 zł

* pozycje NIE uwzględnione w ofercie
Umowa uwzględnia kwotę pomniejszającą zobowiązanie Korzystającego wobec Finansującego w przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej w wysokości 10 000,00 zł
Kalk wer:1.4.7 ID:127852

Grupa Masterlease (Prime Car Management SA, Futura Leasing SA, Masterlease sp. z o.o.)
- Prime Car Management SA - jedyna firma CFM notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych
- ponad 20 lat doświadczenia na polskim rynku
- jedna z największych flot w kraju - obecnie ponad 26 000 pojazdów
- samochody pokontraktowe z udokumentowaną historią napraw szczegóły na www.master1.pl

Prime Car Management S.A.
ul. Polanki 4
80-308 Gdańsk
NIP 957-07-53-221, KRS nr 0000013870
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
Kapitał zakładowy i wpłacony 23 817 680,00 zł
www.masterlease.pl

Tomasz Ostrowski
Doradca Klienta w RBH Warszawa
Tomasz.Ostrowski@masterlease.pl
tel. 510032066

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art.66 §1. Kodeksu Cywilnego.
Grupa Masterlease nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ofert.
Wysokość prognozowanego kosztu ubezpieczenia została skalkulowana na dzień sporządzenia oferty. Może ona ulec zmianie w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
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