ÁRLISTA
Érvényes: 2019.12.06-tól

Facelift

Példa a finanszírozásra*

Gyártási
kód

Teljesítmény
kW / LE

Hatótávolság
(km)

Fogyasztás**
kombinált
(kWh/100km)

CO2 kib.**
Kombinált
(g/km)

Nettó árak
HUF

smart EQ forfour

453 091

60 / 82

140 - 153

17,3 - 15,8

0

5 859 000,-

0,-

7 440 930,-

2 232 279,-

98 270,-

smart EQ fortwo

453 391

60 / 82

147 - 159

16,5 - 15,2

0

5 709 000,-

0,-

7 250 430,-

2 175 129,-

95 754,-

smart EQ fortwo cabrio

453 491

60 / 82

145 - 157

16,8 - 15,4

0

6 579 000,-

0,-

8 355 330,-

2 506 599,-

110 346,-

Típus

Regisztrációs
adó

Listaár
HUF

Induló díj
30%

Havi fizetendő
60X

Az ár- és szériafelszereltség változtatásának jogát fenntartjuk.
*A finanszírozás szolgáltatója a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.), és a De Lage Landen Finance Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043434), valamint
bérleti szolgáltatást nyújthat a De Lage Landen Leasing Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-665251). Utóbbi két szolgáltató fogyasztók részére nem nyújt szolgáltatást.
A szolgáltató kiválasztása az ügyfél döntésén alapul, a szolgáltatások közvetítése során a szolgáltató nevében kereskedők járhatnak el. A hirdetés nem minősül
a Ptk. 6:64 §-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, a jelen kötelező erő nélküli jognyilatkozat kizárólag tájékoztató jellegű és a
hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza, a teljesség igénye nélkül. A szolgáltatók a finanszírozást a mindenkori bírálat alapján nyújtják.

Az igénylés feltételeivel kapcsolatban és részletes kalkulációért kérjük, forduljon a kereskedés értékesítőjéhez.
A feltüntetett konstrukció forint alapú, referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozású zártvégű pénzügyi lízing finanszírozás, 4,99% ügyleti kamat, 30% önrész
és 60 hónap futamidő figyelembe vételével. Reprezentatív példa fogyasztók esetén a THM rendelet szerint: 3 millió forint finanszírozott összeg, futamidő 60
hónap, havi törlesztés 56.600 Ft, visszafizetendő teljes összeg 3.403.000 Ft, a lízing teljes díjában foglalt díj összege 7.000 Ft, THM: 5,21%. Ügyleti kamatláb: 3
havi BUBOR + 4,78% kamatfelár, azaz 4,99%, az ügyleti kamatláb mértéke az ajánlat készítésének naptári negyedévét megelőző hónap utolsó munkanapja előtti
második napon érvényes referencia-kamatláb figyelembe vételével készült. A gépjárműre casco biztosítás kötése szükséges.

Az ajánlat 2020.12.31-ig, vagy visszavonásig érvényes.

** Az értékek az előírt mérési eljárás szerint, jelen esetben a „NEDC CO2 értékek” a Bizottság (EU) 2017/1153 Végrehajtási rendelete 2. cikke 1. pontjának
megfelelően kerültek meghatározásra. Az üzemanyag-fogyasztási értékek kiszámítása ezen értékek alapján történt.
Az adatok nem egy adott gépjárműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét, hanem kizárólag a különböző gépjárműtípusok egymással való
összehasonlítására szolgálnak. Az értékek a kiválasztott extrafelszereltségek függvényében változnak.
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