Császár Autószerviz Kft.
AKCIÓS árajánlat készletes autóra cégek és jogi személyek részére.
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Lista ár
Opciók
Kassziopeia szürke metálfényezés

Renault
Talisman
Business Energy 1.6 dCi 130LE
Kassziopeia szürke metálfényezés
2018.
2327815

8 599 000
150 000

Szükségpótkerék

30 000

Elektromos impulzív ablakemelők hátul becsípődégátlóval

50 000

TÉLI csomag: Fűthető első ülések, Fűthető kormánykerék, Fűthető
fényszórómosó
Elektrokróm belső visszapillantó tükör
CITY csomag: Első és hátsó parkoló radarral + tolatókamerával,
holttérfigyelő rendszer

Vételár opciókkal
Akciós FLOTTA kedvezmény:

Akciós flottás ajánlati ár:

100 000
25 000
50 000

9 004 000
1 350 000

7 654 000

Üzembe helyezés :
tulajdonszerzési illeték

72 000

rendszám

8 500

törzskönyv+ forgalmi engedély

12 000

üzembe helyezés költség:
Üzembe helyezés összesen:

99 500
192 000

Az ajánlati ár már tartalmazza az ÁFA és a regisztrációs adó költségeit.Cégek és jogiszemélyek vehetik igénybe. Az ajánlat a konkrét autóra vonatkozik és legkésőbb 2019.március 31-ig történő
megrendelés esetén érvényes.

1 A finanszírozási ajánlat a 2019.03.01. után megkötött szerződésekre érvényes meghatározott felszereltségű Renault személygépjárművek esetében, visszavonásig. A finanszírozás keretében zárt- és
nyíltvégű pénzügyi lízing vehető igénybe, forint alapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 30 %, futamidő: maximum 72 hónap, a
finanszírozás minimum összege: 600 000 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.
A finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi
hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos
Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek és nem minősülnek
szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU)
2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás
eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.2 A garancia 5 év vagy 150 000 km, minden esetben a kettő közül a
korábban elért erejéig érvényes, annak pontos részleteit a szerződés részét képező Renault Általános Szerződési Feltételek című dokumentum tartalmazza.Részéetekről érdeklődjön
márkakereskedésünkben.
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