Kalkulacja do Produktu Full Service Leasing Max (leasing operacyjny)
308
Pojazd:
data: 07.11.2017
Peugeot 308 1.2 PureTech Access S&S 5D Hatchback 110KM (2016-) 110 KM (nowy, osobowy, rok prod. 2017)
wartość netto:
wartość brutto:
czas trwania umowy:

48 699,19 zł
59 900,00 zł
36 m-cy

miesięczny czynsz: 761,12 PLN netto / 936,18 PLN brutto
koszt finansowy

opłata wstępna
miesięczna rata finansowa
wartość końcowa
usługi dodatkowe

% wartości

netto

VAT

brutto

10.00%
1.413%
57.90%

4 869,92 zł
688,12 zł
28 196,83 zł

1 120,08 zł
158,27 zł
6 485,27 zł

5 990,00 zł
846,39 zł
34 682,10 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

73,00 zł
13,00 zł*
49,00 zł*
w racie
w racie
w racie
52,00 zł*

koszty dodatkowe

opłata netto

prognozowany roczny koszt ubezpieczenia 2 142,76 zł

* pozycje NIE uwzględnione w kalkulacji
Kalk wer: 1.5.3 ID: 285625

Grupa Masterlease (Prime Car Management SA, Futura Leasing SA, MasterRent24 sp. z o.o.,
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

Grzegorz Gutowski
Dealer Peugeot

Niniejsza kalkulacja jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Dostępność produktu oraz parametry finansowe kalkulacji mogą ulec zmianie. Ostateczne warunki produktu określa umowa.
Wysokość prognozowanego kosztu ubezpieczenia została skalkulowana na dzień sporządzenia kalkulacji. Może ona ulec zmianie w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.
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