SPLOŠNI POGOJI AKCIJE – DACIA
Trajanje akcije*
Akcija traja od 1.5.2017 do 30.6.2017
Namen akcije:
V promocijski akciji meseca maja in junija, Dacia svojim kupcem ob nakupu katerega koli osebnega modela nudi
preko Dacia Financiranja 5 let brezplačnega podaljšanega jamstva (ali 100.000 km)** in paket My Revision, ki
vključuje 3 leta (ali 60.000 km, karkoli se zgodi prej) brezplačnih rednih servisov.
V promocijski ponudbi Dacia oglašuje svoje modele Dacia Sandero že za 3 € na dan in Dacia Duster že za 4 € na dan.
Primeri izračuna dnevnega zneska cen so dostopni na drugi strani tega dokumenta.
Veljavnost akcije:
Akcija velja za sve modele Dacia.
Prednosti za kupca:
• Brezplačno podaljšano jamstvo za 5 let, ali 100.000km, karkoli se zgodi prej**
• 2 leti kasko gratis

Pogoji ponudbe:
• Do dodatnih storitev je kupec upravičen v primeru, da se odloči za nakup vozila Dacia modela preko Dacia
Financiranja.
* Dacia si prislužuje pravico, da kadarkoli zaključi s to akcijo.
** 5 let jamstva ali 100.000 km (karkoli se zgodi prej) vključuje 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za
4. in 5. leto.

Primer izračuna dnevnega zneska, ki je del mesečnega obroka za Dacia SANDERO 1.0 SCe Ambiance:
Izračun je narejen na dan 21.04.2017 za DACIA SANDERO 1,0 SCe AMBIANCE. Maloprodajna cena z že
upoštevanim popustom in DDV, znaša 8.100 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita z ostankom vrednosti
znaša 6.212,7 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,0 % in polog v
višini 1.887,30 €. EOM = 9,46% se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki
ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 7.905,08 €, od tega znašata zavarovalna premija 154,38 € in strošek odobritve
kredita 186,38 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 90,09 € oziroma 3,01 € na dan. Odkupni
obrok znaša 3.240 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno
invalidnost. V financiranje je vključeno tudi subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvi dve leti
ter brezplačno podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
Primer izračuna dnevnega zneska, ki je del mesečnega obroka za Dacia DUSTER 1.6 16V Ambiance:
Izračun je narejen na dan 21.04.2017 za DUSTER 1.6 16V AMBIANCE. Maloprodajna cena z že upoštevanim
popustom in DDV, znaša 12.990 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita z ostankom vrednosti znaša 9.093 €
je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,0 % in polog v višini 3.897 €.
EOM = 9,33% se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati
kreditojemalec, znaša 11.614,89 €, od tega znašata zavarovalna premija 211,86 € in strošek odobritve kredita 272,79
€. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 123,63€, oziroma 4,12 € na dan. Odkupni obrok znaša
5.196 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V
financiranje je vključeno tudi subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvi dve leti ter brezplačno
podaljšano jamstvo za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.

DACIA
VZDRŽEVANJE

SMART PACK

PJ 5let/100k gratis

Vzdrževanje
3leta/60 k km gratis

2 leti kasko gratis

SMART PACK BALON
PJ 5let/100k gratis

2 leti kasko gratis

