
Oferta sporządzona: 2022-09-14

OFERTA LEASINGU OPERACYJNEGO
1 INFORMACJE PODSTAWOWE:

Oferta dla:

NIP:

Przedmiot Leasingu: Ford Explorer Explorer 3.0 EcoBoost PHEV 4WD ST-Line

Rok produkcji: 2022

Cena przedmiotu leasingu netto: 332.520,32

Waluta Finansowania: PLN Okres leasingu: 35

2 KALKULACJA LEASINGU:
Liczba opłat % Wartości

początkowej
Kwota netto VAT 23,00% Kwota brutto

Pierwsza rata 1 20,00% 66.504,06 15.295,93 81.799,99

Opłata manipulacyjna 1 0,00% 0,00 0,00 0,00

Pozostałe raty 35 1,46% 4.859,50 1.117,69 5.977,19

Wartość końcowa 1 50,00% 166.260,16 38.239,84 204.500,00

Łączna Suma Opłat: 121,15%

Propozycja została sporządzona na dzień 2022-09-14 w oparciu o stawkę WIBOR 1M = 6,95 % w przypadku jej zmiany wysokość czynszów leasin-
gowych może ulec zmianie.

3 PRODUKTY DODATKOWE:

Ubezpieczenia i usługi dodatkowe Towarzystwo
ubezpieczeniowe

Pakiet/Suma
ubezpieczenia

Opłata miesięczna*

Ubezpieczenie GAP - okres ochrony w miesiącach: 35 Cardif brutto 179,96

Ubezpieczenie na życie - okres ochrony w miesiącach: 35 Cardif ROZSZERZONY 272,31

Powyższa kalkulacja leasingu nie uwzględnia kosztu ubezpieczeń nabywanych przez Klienta i na jego zlecenie finansowanych przez Finansującego. Koszty związane z
finansowaniem ubezpieczeń oraz usług dodatkowych ponoszone będą na zasadach określonych w umowie leasingu.
Ubezpieczenia GAP oraz ubezpieczenie na życie oferowane za pośrednictwem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dostarcza Cardif – Assurances
Risques Divers S.A. Oddział w Polsce i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. Warszawie.

4 RATA ZAWIERAJĄCA KOSZT PRODUKTÓW DODATKOWYCH:

Przykładowa miesięczna rata Kwota netto VAT 23,00% Kwota brutto

Rata za Przedmiot Leasingu 4.859,50 1.117,69 5.977,19

Łączna wartość pierwszej miesięcznej raty* 5.389,88 1.117,69 6.507,57

*Łączna wysokość każdej raty miesięcznej jest jednakowa, występują natomiast różnice wartości składowych.

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW DODATKOWYCH:

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP to zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości pojazdu w
czasie. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży, ubezpieczenie GAP:

• dla samochodów nowych – osobowych (do 3,5 tony DMC oraz do max 7 miejsc) oraz motocykli pokrywa
różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu, a jego wartością w dniu zdarzenia (GAP RTI), zgodnie z
postanowieniami warunków ubezpieczenia,

• dla samochodów używanych osobowych oraz samochodów użytkowych nowych i używanych (do 3,5 tony
DMC w tym powyżej 7 miejsc)  – przez pierwsze 3 lata okresu ochrony pokrywa różnicę pomiędzy wartoś-
cią fakturowa pojazdu a jego wartością w dniu zdarzenia (GAP RTI), a po upływie 3 lat wypłacane jest 30%
wartości pojazdu z dnia zdarzenia (GAP MTE), zgodnie z postanowieniami warunków ubezpieczenia.

Dodatkowo Klient może otrzymać premię i bonus lojalnościowy, czyli kwotę stanowiącą zwrot poniesionych
kosztów: składki za Ubezpieczenie OC/AC pojazdu, opłaty rejestracyjnej pojazdu, pierwszego tankowania,
opłaty manipulacyjnej za zawarcie Umowy leasingu na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie spłaty zadłużenia z tytułu umowy leasingu w przypadku zdarzeń losowych zgodnie z potrze-
bami i wybranym zakresem. W ofercie znajdują się trzy pakiety ubezpieczenia.
Pakiet PODSTAWOWY to ochrona na wypadek śmierci, Pakiet ROZSZERZONY to ochrona na wypadek
śmierci i poważnego zachorowania, Pakiet MAKSYMALNY to ochrona na wypadek śmierci, poważnego za-
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chorowania i trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci na
skutek nieszczęśliwego wypadku.

PROPOZYCJA PRZYGOTOWANA PRZEZ:
Nazwa: MIRAI AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Imię i nazwisko: Cempulik Tomasz

Telefon: E-mail:

Powyższa propozycja jest ważna 14 dni od dnia sporządzenia.
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