Nowy program finansowy

ODLICZ 2x VAT
Z OPEL LEASING.
Opel Leasing

Zyskaj DWUKROTNIE
w programie Opel Leasing
Opel Leasing to wygodny sposób zakupu, który pozwala cieszyć się nowym Oplem bez wstępnego
angażowania znacznych środków własnych i bez zbędnych formalności. Programy finansowe Opla
są specjalnie dopasowane do specyfiki naszych samochodów. Zapytaj nas o najlepsze rozwiązanie!
Sprzedawca wspólnie z Tobą wypełni wniosek leasingowy, zgodny z Twoimi potrzebami. Szybko
otrzymasz ofertę z kalkulacją rat leasingowych.

1. Astra Sports Tourer
2. Zafira Tourer
3. Insignia Sedan
4. Insignia Sports Tourer
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W ramach programu Opel Leasing przedstawiamy nową, innowacyjną ofertę finansową, która umożliwia bardziej efektywne odliczenie
podatku VAT. Jest to program dedykowany dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców.
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Możliwość obniżenia łącznych obciążeń podatkowych
Niższa miesięczna rata leasingowa
Dostępność modeli z wyższego segmentu
Możliwość szybszej wymiany na kolejny samochód
Wykup na poziomie 30-40%
Spersonalizowana obsługa i doradztwo dla klienta
Szybka procedura uproszczona, bez dokumentów ZUS, US, PIT/CIT

Dwukrotne odliczenie podatku VAT* następuje w dwóch etapach: przy zawieraniu umowy leasingu, od opłaty wstępnej i raty
leasingowej oraz po zakończeniu umowy leasingu, przy wykupie auta przez klienta.
Przykładowe wyliczenia**

Typowa oferta leasingowa

Nowy program „Odlicz 2xVAT”

Udział własny: 10%
Okres leasingu: 36 m-cy

Wykup: 1%
Miesięczna rata już od: 2 866 zł netto
Korzyści podatkowe VAT: 6 132 zł

Wykup: 40%
Miesięczna rata już od: 1 872 zł netto
Korzyści podatkowe VAT: 11 280 zł*

Udział własny: 10%
Okres leasingu: 48 m-cy

Wykup: 1%
Miesięczna rata już od: 2 219 zł netto
Korzyści podatkowe VAT: 6 132 zł

Wykup: 35%
Miesięczna rata już od: 1 600 zł netto
Korzyści podatkowe VAT: 10 620 zł*

* Możliwość wykorzystania odliczeń zależy od obowiązujących interpretacji odpowiednich organów podatkowych i przepisów, które mogą ulec zmianie
w trakcie umowy leasingowej.
** Estymacja dla pojazdu nowego o wartości 100 tys. zł netto; marża 3%; prowizja 0%. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego i stanowi jedynie przykład konstrukcji finansowej umowy, która może ulec zmianie w zależności od oceny kondycji finansowej
leasingobiorcy i ostatecznych warunków umowy dotyczących w szczególności długości okresu jej trwania, wysokości opłaty wstępnej etc.

Usługi firmy Opel.
Jakość w firmie Opel oznacza znacznie więcej niż produkcja
zaawansowanych technologicznie pojazdów. W ramach naszego kompleksowego programu serwisowego gwarantujemy
naszym klientom wysoką jakość usług również po zakupie
samochodu.
Opel Assistance.
Bezpłatny program pomocy na drodze obejmuje wszystkie
nowe samochody marki Opel w ciągu pierwszego roku od daty
rejestracji lub wydania klientowi, w zależności od tego, co
nastąpiło wcześniej. Może zostać przedłużony na kolejne lata.
Usługa jest świadczona w ponad 40 krajach europejskich przez
24 godziny na dobę. Obejmuje takie usługi jak: pomoc w czasie awarii, holowanie, wynajem samochodu, zakwaterowanie
w hotelu oraz zorganizowanie transportu zastępczego (zgodnie ze szczegółowymi warunkami programu).
Gwarancja na nowy samochód.
Gwarancja obejmuje każdy nowy samochód marki Opel przez
okres 24 miesięcy, bez limitu przejechanych kilometrów, począwszy od dnia pierwszej rejestracji lub dostarczenia pojazdu
do klienta przez autoryzowanego dystrybutora, w zależności
od tego, która z tych dat przypada wcześniej.

Gwarancja na perforację nadwozia.
Opel udziela pełnej, 12-letniej gwarancji na perforację korozyjną nadwozia na warunkach opisanych w Książce Serwisowej.
Usługi ubezpieczeniowe.
Naszym klientom oferujemy różne programy ubezpieczeń
samochodu, w tym ubezpieczenie od kosztów naprawy oraz
preferencyjne stawki ubezpieczeń samochodu.

Opel Leasing.
Stworzyliśmy wyjątkową ofertę leasingową dla klientów naszej
marki. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom wydłużyliśmy
okres leasingu. Jednocześnie oferujemy najniższą na rynku
ratę leasingową na samochody marki Opel.

Recykling.
Firma Opel czyni wszelkie starania, aby materiały użyte do
konstrukcji pojazdów, ich części i wyposażenie nadawały się
do odzysku i recyklingu. Troszczy się również o sam proces
odzysku i recyklingu części stanowiących odpady tak, aby
zredukować ich negatywny wpływ na środowisko. Firma Opel
postępuje zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska dotyczących pojazdów wycofywanych z eksploatacji,
w szczególności w zakresie usuwania wszelkich płynów
i innych czynników podczas ich demontażu. Właściciel pojazdu
wycofanego z eksploatacji ma obowiązek (Ust. z dn. 20 stycznia
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji)
przekazać pojazd do wskazanej stacji demontażu lub punktu
zbierania pojazdów.

www.opel.pl
Zawarte w niniejszej broszurze zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą przedstawiać samochody z wyposażeniem dodatkowym. Treść i ilustracje zawarte w tej publikacji oparto na informacjach
aktualnych w momencie skierowania do druku. Wygląd i wyposażenie produktów mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Wydrukowane w broszurze kolory mogą nie odpowiadać oryginalnym
kolorom produktów. Elementy wyposażenia znajdujące się na ilustracjach mogą być dostępne za dopłatą. Dane techniczne i wyposażenie mogą różnić się na poszczególnych rynkach sprzedaży.
Aktualne informacje dostępne są u Autoryzowanych Dystrybutorów marki Opel.
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