Paket „Čista 5ka“

Trajanje akcije
Akcija velja od 1.2.2018 do 28.2.2018*
Izračun mesečnega obroka za oglaševane modele Captur, Kadjar in Koleos je na voljo na 2
strani tega dokumenta.
Vsebina akcije:
Za vsa naročila do 25.2.2018 so kupci novih vozil Clio, novi Clio, Captur, novi Captur, Talisman,
Espace, Megane (iz zaloge), novi Scenic in Grand Scenic, novi Megane, Kadjar, novi Koleos in
Kangoo OV, Megane Business in Kangoo Business, ki svoje vozilo financirajo preko Renault
Financiranja upravičeni do:
- 5 let vzdrževanja  brezplačno vzdrževanje velja 5 let ali 100.000km, karkoli se zgodi prej in
velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Pri modelih Talisman, Espace in novi Koleos
vzdrževanje velja za 5 let ali 150.000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault
Financiranja.
- 5 let brezplačnega podaljšanega jamstva  ob nakupu preko Renault Financiranja 5 let jamstva
obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000km,
karkoli se zgodi prej. Za model Talisman, Espace in novi Koleos ob nakupu preko Renault
Financiranja 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5.
leto ali 150.000 km, karkoli se zgodi prej.
- Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto  Velja ob nakupu preko Renault
Financiranja  Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega zavarovanja
upravičena do 5 let, pod pogojem, da skleni avtomobilsko zavarovanje preko Renault
Financiranja vsaj 2 leti

POGOJI AKCIJE:
- Akcija NE velja za modele Twingo, Trafic, Master, Kangoo GV ter Twizy, ZOE in Kangoo Z.E.
- Akcija JE združljiva samo s ponudbo zimskih pnevmatik

Akcija velja do razprodaje zalog.
* Renault Nissan Slovenija si pridržuje pravico do podaljšanja ali predčasnega zaključka akcije.

Paket „Čista 5ka“

Trajanje akcije
Akcija velja od 1.2.2018 do 28.2.2018*
Izračune mesečnega obroka za CAPTUR:
Izračun je narejen na dan 10.01.2018 za Novi Captur Zen Tce 90. Maloprodajna cena z že
upoštevanim popustom in DDV, znaša 14.090,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v
višini 8.538,54 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno
mero 7,6 % in polog v višini 5.551,46 €. EOM = 11,13% se lahko spremeni, če se spremeni
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša
12.281,54 €, od tega znašata zavarovalna premija 560,81 € in strošek odobritve kredita 298,85 €.
Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 118,98 €. V mesečni obrok je vključeno
zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V primeru, da znesek
financiranja presega 3.900€ in je obdobje daljše od 12 mesecev je v financiranje vključeno tudi
tudi večletno avtomobilsko zavarovanje, ki vključuje brezplačno obvezno in osnovno kasko
zavarovanje za prvo leto. Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega
zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da skleni zavarovanje preko Renault Financiranja
vsaj 2 leti ter brezplačno podaljšano jamstvo.
Izračune mesečnega obroka za KADJAR:
Izračun je narejen na dan 10.01.2018 za Kadjar Limited Energy Tce 130. Maloprodajna cena z
že upoštevanim popustom in DDV, znaša 19.990,00 €. Informativni izračun za skupni znesek
kredita v višini 12.849,57 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo
obrestno mero 7,6 % in polog v višini 7.140,43 €. EOM = 11,13% se lahko spremeni, če se
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša
18.482,38 €, od tega znašata zavarovalna premija 843,96 € in strošek odobritve kredita 449,74 €.
Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 179,05 €. V mesečni obrok je vključeno
zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V primeru, da znesek
financiranja presega 3.900€ in je obdobje daljše od 12 mesecev je v financiranje vključeno tudi
tudi večletno avtomobilsko zavarovanje, ki vključuje brezplačno obvezno in osnovno kasko
zavarovanje za prvo leto. Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega
zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da skleni zavarovanje preko Renault Financiranja
vsaj 2 leti ter brezplačno podaljšano jamstvo.
Izračune mesečnega obroka za KOLEOS:
Izračun je narejen na dan 10.01.2018 za Novi Koleos ZEN Energy dCi 130. Maloprodajna cena z
že upoštevanim popustom in DDV, znaša 25.400,00 €. Informativni izračun za skupni znesek
kredita v višini 15.717,52 € je narejen za dobo odplačila 96 mesecev in upošteva nespremenljivo
obrestno mero 7,6 % in polog v višini 9.682,48 €. EOM = 11,13% se lahko spremeni, če se
spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša
22.607,54 €, od tega znašata zavarovalna premija 1.032,33 € in strošek odobritve kredita 550,11 €.
Kreditojemalec vrne kredit v 96 mesečnih obrokih v višini 219,01 €. V mesečni obrok je vključeno
zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V primeru, da znesek
financiranja presega 3.900€ in je obdobje daljše od 12 mesecev je v financiranje vključeno tudi
tudi večletno avtomobilsko zavarovanje, ki vključuje brezplačno obvezno in osnovno kasko
zavarovanje za prvo leto. Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega
zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da skleni zavarovanje preko Renault Financiranja
vsaj 2 leti ter brezplačno podaljšano jamstvo.

