SPRAWDŹ
BEZ WYCHODZENIA

Z DOMU

Nowe Audi.
Pełna kontrola
i bezpieczeństwo

Audi
Perfect Lease

Zależy Ci na korzystaniu
z wyjątkowych samochodów Audi
przy jednoczesnym obniżeniu
kosztów prowadzenia biznesu?
Audi Perfect Lease

Najwyższy poziom wykonania.
Każdy szczegół dopracowany
do perfekcji. Takie jest Twoje nowe
Audi i takie powinno być także
finansowanie.
Audi Perfect Lease zapewnia
znacznie niższe miesięczne
raty leasingowe w porównaniu
z tradycyjnym leasingiem lub
kredytem oraz umożliwia regularną
zmianę samochodu na nowy.
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Audi Perfect Lease

Poznaj korzyści oferty Audi Perfect Lease i używaj Audi
na zasadach korzystnych dla siebie i swojej firmy:

niskie miesięczne
raty leasingowe
(dzięki spłacie tylko
części wartości
samochodu)

możliwość dopasowania
parametrów oferty
do potrzeb firmy
(elastyczna wysokość:
opłaty wstępnej,
okresu finansowania,
rocznego przebiegu)

opłata wstępna
już od 0%

komfortowe i swobodne
zakończenie umowy
z możliwością przejęcia
samochodu na własność
lub zwrot pojazdu
do salonu

możliwość
regularnej zmiany
samochodu
na nowy

Parametry Audi Perfect Lease
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opłata wstępna

okres leasingowania

0-30%

2-4 lat

Audi Perfect Lease

przebieg

10-50 tys. km
w skali roku

Audi Perfect Lease
– przykładowe kalkulacje

Audi A3 Sportback 35 TFSI, 6 biegów
109 900 zł brutto

Audi Perfect Lease

Okres leasingu

36 miesięcy

Przebieg roczny

10 000 km

Przebieg roczny

10 000 km

Opłata wstępna

5%

Opłata wstępna

5%

974 zł

Audi A4 Limousine 35 TFSI, 6 biegów
132 900 zł brutto

Audi Perfect Lease

Rata miesięczna (netto)

1347 zł

Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym wynoszą odpowiednio: 5,7 l/100 km; 149 g/km*.

Audi Q8 45 TDI quattro, tiptronic
353 600 zł brutto

Audi Perfect Lease

Okres leasingu

36 miesięcy

Okres leasingu

36 miesięcy

Przebieg roczny

10 000 km

Przebieg roczny

10 000 km

Opłata wstępna

5%

Opłata wstępna

5%

Rata miesięczna (netto)

1026 zł

Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym wynoszą odpowiednio: 6,5 l/100 km; 147 g/km*.

Audi A6 Limousine 35 TDI, S tronic
199 900 zł brutto

Audi Perfect Lease

Okres leasingu

36 miesięcy

Przebieg roczny

10 000 km

Opłata wstępna

5%

Rata miesięczna (netto)

1543 zł

Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym wynoszą odpowiednio: 5,2 l/100 km; 136 g/km*.

Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease

36 miesięcy

Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym wynoszą odpowiednio: 5,8 l/100 km; 132 g/km*.
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174 500 zł brutto

Okres leasingu

Rata miesięczna (netto)
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Audi Q5 35 TDI, S tronic

Rata miesięczna (netto)

2729 zł

Zużycie paliwa i emisja CO2 w cyklu mieszanym wynoszą odpowiednio: 8,2 l/100 km; 214 g/km*.

Tabela przedstawia przykładowe kalkulacje rat dla wybranych parametrów
oferty Audi Perfect Lease. Dobierz parametry do swoich potrzeb i zapytaj
sprzedawcę o wyliczenie raty dla wybranego przez siebie modelu Audi i wariantu
finansowania.

Pakiet pogwarancyjny Audi Extensive
Pakiet przeglądów serwisowych Audi

Wybierając swoje nowe Audi, otrzymasz
pakiet pogwarancyjny Audi
Extensive, który obejmuje 3 lata lub
maksymalnie 90 000 km przebiegu.

Skorzystaj także z pakietu przeglądów
serwisowych Audi i zobacz, jak duże
mogą być Twoje korzyści.
Pakiet przeglądów serwisowych Audi obejmuje
prace przeglądowe wykonywane zgodnie
z planem serwisowym, w tym: wymianę płynu
hamulcowego, filtrów (kabinowego, paliwa,
powietrza), świec zapłonowych, oleju oraz
uzupełnienie płynu do spryskiwaczy.
Pakiet przeglądów serwisowych
Audi jest ważny 3 lata lub do czasu
osiągnięcia maksymalnie 90 000 km
przebiegu.

Warunki Pakietów Audi określa umowa.
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Audi Perfect Lease

W Audi Financial Services
zapewniamy:
> korzyści podatkowe wynikające z leasingu operacyjnego
> pomoc doradcy w salonie, online lub telefonicznie
> a
 trakcyjny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, AC, NNW, Assistance, płatny gotówką
lub finansowany w kwocie leasingu w promocyjnej stawce 2,7% w pierwszym roku

Kliknij i SPRAWDŹ BEZ W YCHODZENIA Z DOMU
www.audi.pl
Kalkulator finansowy
Infolinia: 800 103 301 lub +48 22 528 96 28
Oferta dla przedsiębiorców na wybrane modele Audi z roku produkcji 2020. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych
Audi określone są w umowie.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu ze stosowaną do tej pory metodą NEDC.
* Podane dane dotyczą wyłącznie modelu bazowego. Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego
Dealera Marki Audi lub sprawdź na stronie audi.pl/danewltp. Wyposażenie dodatkowe oraz montaż akcesoriów w pojeździe mogą mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne
z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Audi sieci
odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 578).
Oferta na wybrane modele Audi, przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego oferowanego przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska
Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).
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Audi Perfect Lease
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Ze względu na ograniczenia techniczne
prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Marka Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego
powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

