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Régió Holding Kft.
Levélcím: 3300 Eger, Menház u. 52/b. Telefon: 36/421-215
E-mail: holding@regio.co.hu
Internet: www.regio.co.hu

Tisztelt Partnerünk!

Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk AKCIÓS forint (HUF) alapú tájékoztató
jellegű tartós bérlet ajánlatunkat:

Bérelhető személygépkocsi

AKCIÓS
VÉTELÁR
(HUF)

VW Passat Comfortline BMT 2.0 TDI DSG
szgk.(2017) metálfényezéssel, extra
felszereltséggel és ingyen DSG automata
váltóval

8 164 524

Konstrukció:

határozott idejű bérlet

Szerződéskötési díj:

326 498 HUF + ÁFA

Használatbavételi díj:

979 494 HUF + ÁFA

Kalkulált piaci érték(futamidő végén):

1 958 988 HUF + ÁFA

Futamidő:

48 hónap

IDŐSZAK

ESEDÉKESSÉG*

DÍJFIZ. SZÁMA

BÉRLETI DÍJ (HUF)

első bérleti díj

Használatba adáskor

1

142 382 + ÁFA

havi bérleti díj

minden hónap 10.napján

48

142 382 + ÁFA

* Ha az esedékesség munkaszüneti vagy ünnepnapra esik, a tényleges törlesztés az adott napot követő első
munkanapon esedékes.

A szgk. raktáron van, azonnal átvehető!
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A feltüntetett szgk. listaára extrákkal 10 683 620 HUF lenne. A
feltüntetett akciós vételár 2 519 096 HUF árengedményt
tartalmaz, amit a csökkentett bérleti díjak révén teljes mértékben
a bérlő vehet igénybe. A szgk. alap- és többletfelszereltségét a
mellékelt ajánlat tartalmazza. Többletfelszereltség +
metálfényezés: 859 590 HUF.
Ingyen DSG automata váltó (741 680 HUF ajándék)
A díjak fizetése HUF-ban történik.
A szerződéskötési, használatbavételi és bérleti díjakat valamint a kalkulált piaci értéket
ÁFA terheli.
A használatbavétel napjától a hónap végéig tartó időre a havi bérleti díj arányos részének
megfelelő törthavi bérleti díjat kell fizetni.
Az ajánlat az alábbi költségeket tartalmazza:
- regisztrációs adót 135 000.-HUF,
- a szg. első magyarországi üzembe helyezése során fizetendő átírás valamint
az üzembe helyezés költségeit: 60 500 HUF (vagyonszerzési illeték: 60 500
HUF, forgalmi engedély: 6 000 HUF, törzskönyv: 6 000 HUF),
- a bérbeadó által kötött kötelező biztosítás baleseti adóval (5 500 HUF/hó) és
CASCO biztosítás költségét - 10%, de minimum 100 000.-Ft önrésszel (12 000 HUF/hó),
- cégautó-adót (11 000 HUF/hó)
A bérelt eszközön bérlő tulajdonjogot, vételi jogot, vevőkijelölési jogot a bérleti szerződés
alatt nem szerez, a futamidő végén köteles a bérelt eszközt bérbeadónak
visszaszolgáltatni.

A részletekért keresse kapcsolattartóját a Régió Cégcsoportnál!
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