ŠKODA SCALA
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Scala 1.0 TSI 70kW v ceně 417 900 Kč, při financování se Škoda Financial
Services v ceně 417 900 Kč, splátka předem 208 950 Kč (50%), výše úvěru 208 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 208 950 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 231 654 Kč, RPSN vč. pojištění
6,893%, délka úvěru 24 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 125 370 Kč, měsíční splátka úvěru 3 483 Kč, měsíční
splátka úvěru vč. pojištění 4 429 Kč, úroková sazba p. a. 0,00%. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní pojištění,
povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a
pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
ŠKODA KAMIQ
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Kamiq 1.0 TSI 70 kW v ceně 427 900 Kč, při financování se Škoda Financial
Services v ceně 427 900 Kč, splátka předem 213 950 Kč (50%), výše úvěru 213 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 213 950 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 237 086 Kč, RPSN vč. pojištění
6,859%, délka úvěru 24 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 128 370 Kč, měsíční splátka úvěru 3 566 Kč, měsíční
splátka úvěru vč. pojištění 4 530 Kč, úroková sazba p. a. 0,00%. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní pojištění,
povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a
pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
ŠKODA KAROQ ACTIVE
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Karoq Active 1.0 TSI 81kW v ceně 549 900 Kč, při financování s Škoda Financial
Services v ceně 549 900 Kč, splátka předem 274 950 Kč (50%), výše úvěru 274 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 274 950 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 303 270 Kč, RPSN vč. pojištění
6,526%, délka úvěru 24 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 164 970 Kč, měsíční splátka úvěru 4 583 Kč, měsíční
splátka úvěru vč. pojištění 5 763 Kč, úroková sazba p. a. 0,00%. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní pojištění,
povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a
pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
ŠKODA KAROQ SPORTLINE
Vzorový příklad úvěru na vůz Karoq Sport Line 1.5 TSI 110kW v ceně 693 900 Kč, při financování se Škoda Financial
Services v ceně 693 900 Kč, splátka předem 346 950 Kč (50%), výše úvěru 346 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 346 950 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 381 366 Kč, RPSN vč. pojištění
6,279%, délka úvěru 24 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 208 170 Kč, měsíční splátka úvěru 5 783 Kč, měsíční
splátka úvěru vč. pojištění 7 217 Kč, úroková sazba p. a. 0,00%. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní pojištění,
povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a
pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
ŠKODA OCTAVIA
Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Octavia 1.0 TSI 81kW v ceně 456 900 Kč, při financování se Škoda Financial
Services v ceně 456 900 Kč, splátka předem 228 450 Kč (50%), výše úvěru 228 450 Kč, poplatky za uzavření a vedení
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 228 450 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 252 810 Kč, RPSN vč. pojištění
6,761%, délka úvěru 24 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 137 070 Kč, měsíční splátka úvěru 3 808 Kč, měsíční
splátka úvěru vč. pojištění 4 823 Kč, úroková sazba p. a. 0,00%. ŠKODA Pojištění Standart obsahuje havarijní pojištění,
povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a
pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi
společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

