
skoda-auto.cz
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KAMIQ: 
5,3–6,3 l/100 km (5,6–5,7 m3 CNG/100 km), 100,3–143,3 g/km

Financujte CHYTŘE se

s fi nancováním CHYTŘE

VŮZ

ŠKODA

Pořiďte si nový vůz na splátky, které vás nebudou omezovat. S fi nancováním CHYTŘE si díky poslední navýšené splátce 
můžete pořídit libovolný vůz s minimálními měsíčními náklady. Na konci smlouvy se pak můžete svobodně rozhodnout, 
jak s poslední splátkou naložíte. Chytré!



Financování CHYTŘE vám nabízí libovolné možnosti nastavení splátek a tím fl exibilnější 
přizpůsobení vašim možnostem. Plaťte minimální splátky a získejte svobodu v rozhodování.

Benefi ty fi nancování CHYTŘE:
» Nízké měsíční splátky
» Lepší, výkonnější či vybavenější vůz za stejnou měsíční splátku
» Bez rizika – máte hned 3 možnosti, jak se s poslední navýšenou splátkou vypořádat
» Podnikatelé mohou mít nárok na vratku DPH
» Platí na nové i ojeté vozy

Výše úvěru

Měsíční
splátka

36 měsíců

Splátka
předem

20 %

Poslední
navýšená splátka

50 %

Běžný
úvěr

Financování
CHYTŘE

Splátka
5 900 Kč

Splátka
11 900 Kč

Cena auta 450 000 Kč 450 000 Kč

Akontace 20 % 20 %

Počet splátek 36 36

Poslední 
navýšená splátka 

— 50 %

Jak to funguje:

Zaplatíte ji jednorázově
Poslední navýšenou splátku 

zaplatíte jednorázově ze svých 
úspor a máte hotovo. 

Splátku rozložíte a splácíte 
dále za stejných podmínek

Požádáte o rozložení poslední 
splátky do delšího období 

a vůz dále  splácíte za stejných 
podmínek, jako doposud.

Vůz prodáte dealerovi
Vůz prodáte dealerovi, ze 

získaných prostředků uhradíte 
poslední splátku a zbytek 

můžete použít na první splátku 
zbrusu nového vozu.

  TIP: Poslední navýšená splátka výrazně sníží vaši měsíční splátku.

 Zvolíte si parametry úvěru
 Na začátku se rozhodnete:
 » Kolik si přejete zaplatit předem (0–40 % z ceny vozu)
 » Jakou budete mít poslední navýšenou splátku (20–60 % z ceny vozu)
 » Jakou chcete délku fi nancování (2–5 let)

Platíte měsíční splátky a jezdíte
 Po vyřízení všech formalit jednoduše jezdíte ve svém voze a každý měsíc platíte 
 smluvené nízké splátky.

 Rozhodnete se, jak naložíte s poslední splátkou
 Na konci smluvního období se rozhodnete, jak vypořádáte na začátku domluvenou 
 poslední navýšenou splátku. Máte rovnou tři možnosti:

Jak funguje CHYTRÉ fi nancování


