L AND ROVER ЛІЗИНГ
від 0,01% *
landrover.ua

Вибір правильного автомобіля завжди пов`язаний з вибором прийнятних фінансових умов. Land Rover
готовий надати умови на придбання Вашого автомобіля, з якими Ваше життя стане комфортнішим.
Програма «Land Rover Лізинг» — можливість швидко, зручно і на вигідних умовах отримати легендарну
потужність і комфорт Land Rover для фізичних та юридичних осіб за спеціальними умовами від 0.01%*
річних від компанії «Віннер Лізинг».

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ
L AND ROVER ЛІЗИНГ
• Фінансовий лізинг зі зручними умовами без прихованих комісій
• Фіксовані відсоткові ставки на весь термін фінансування, витрати розподілені рівномірно на весь
термін фінансування
• Оптимізація щомісячного навантаження, одержання предмету лізингу здійснюється без вилучення із
обороту власних коштів
• Об’єкт лізингу захищений від конфіскації та на нього неможливо накласти арешт
• Надійні пропозиції по страхуванню: Ви відразу отримуєте зареєстрований та застрахований
автомобіль з КАСКО (франшиза - 0%), OСЦПВ, ДЦВ (страхова сума – 500 000 гривень)
• Усі відсотки та комісії по користуванню лізингом відносяться до валових витрат у повному обсязі
• Одержання податкового кредиту на суму ПДВ від вартості предмету лізингу
• Клієнтська підтримка та технічна допомога на дорозі 24/7
• Швидке прийняття рішення

CПЕЦІА ЛЬНІ УМОВИ ПРИДБАННЯ ВІД ВІННЕР ЛІЗИНГ
ДІЮТЬ НА ВЕСЬ МОДЕЛЬНИЙ РЯД L AND ROVER
Термін фінансування (місяців), відсоткова ставка у євро
Авансовий платіж
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ВАЛЮТА ФІНАНСУВАННЯ:
ОДНОРАЗОВА КОМІСІЯ:
ТАРИФ К АСКО:
ПОСЛУГИ СТРА ХУВАННЯ НАДАЄ:

ЄВРО **
2,5%
5,5% ІЗ ФРАНШИЗОЮ 0%
«УКРАЇНСЬК А СТРАХОВА ГРУПА (УСГ)»

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ ВКЛЮЧАЮТЬ:
•
•
•
•
•

Реєстрацію автомобіля в органах державної влади;
Страхування КАСКО (франшиза 0%), ОСЦПВ, ДЦВ;
Сумку автомобіліста «Віннер» (вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки) та GPS-трекер;
Додаткове обладнання відповідно до запиту клієнта;
Нотаріальні послуги (для фізичних осіб);

Провідний консультант з лізингового продажу
Маслюков Євген
+38 (093) 945-59-95
ymasliukov@winner.ua

Провідний консультант з лізингового продажу
Нікітченко Євгенія
+38 (063) 867-17-18
ynikitchenko@winner.ua

ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд», код ЄДПРО 20054535. Ленд Ровер. Поза межею буденного, Віннер, лізинг.
*За умови авансового платежу у розмірі від 20% та терміну фінансування – від 12 місяців. Фінансує ТОВ «Віннер Лізинг», яке діє на підставі розпорядження
Нацкомфінпослуг від 30.05.2017 № 2090 (про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання послуг
фінансового лізингу).
Спеціальні умови діють з 01.09.2019 по 31.12.2019 на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, на яких проводиться ОOC (АТО) в офіційній
дилерській мережі Land Rover . Для отримання інформації по розрахунку пропозицій по фінансуванню щодо конкретної комплектації автомобіля, звертайтеся до
офіційних дилерів Land Rover в Україні та ТОВ «Віннер Лізинг» http://www.winnerleasing.ua/kontakti/contacts/.
**Валюта фінансування - євро, оплата здійснюється в гривні за курсом «Віннер Лізинг» (http://winnerleasing.ua/). Якщо станом на дату укладення договору про
фінансовий лізинг по відповідному об’єкту лізингу необхідно буде сплачувати транспортний податок, лізинговий платіж за відповідним договором про фінансовий
лізинг буде збільшено на суму транспортного податку, визначену законодавством України.
Дана оферта не є фінансовим документом. ТОВ «Віннер Лізинг» залишає за собою право на зміну умов даної пропозиції, остаточна комерційна пропозиція буде
сформована після аналізу документів клієнта та надана у договорі про фінансовий лізинг. Вартість дзвінків відповідно тарифів вашого оператора.
Автомобіль на зображенні може відрізнятися від запропонованих у салоні.

landrover.ua

