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SPLOŠNI POGOJI AKCIJE – DACIA
Trajanje akcije*:
Akcija traja od 1.9.2018 do 30.9.2018

Namen akcije:
V promocijski akciji Dacia svojim kupcem, ki svoje vozilo financirajo preko Dacia Financiranja, ob
nakupu katerega koli osebnega Dacia modela nudi financiranje Dacia modela za:
3 ali 5 € na dan, 5 let brezplačnega jamstva (ali 100.000 km)** in brezplačno
osnovno kasko zavarovanje za prvi dve leti***.

Veljavnost akcije:
Akcija velja za vse modele Dacia.
Prednosti za kupca:
- 5 let brezplačnega podaljšanega jamstva ali 100.000 km ** (ob nakupu z Dacia Financiranjem)
- Brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi dve leti (ob nakupu z Dacia Financiranjem)
Pogoji ponudbe:
- Do dodatnih storitev je kupec upravičen v primeru, da se odloči za nakup vozila Dacia 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. *** V akcijo je vključeno večletno avtomobilsko zavarovanje, ki obsega 2 leti brezplačnega osnovnega
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kasko zavarovanja. Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da skleni
zavarovanje preko Dacia Financiranja vsaj 2 leti.

REPREZENTATIVNI PRIMER MESEČNOG OBROKA DUSTER****

Model novega vozila

Duster Essential 1.6 Sce*

MPC s popusti Polog [%] Polog [€]

13.240.,00€

22,4%

2.965,76 €

Financirana Dodatna ugodnost
vrednost
preko Dacia
MESEČNI OBROK
finanicranja
Podaljšano jamstvo
5 let ali 100.000 km,
osnovno kasko
150,10 €
10.274,24 €
zavarovanje za prvi
2 leti

ODKUPNI DOBA OTPLAČEVANJA OBRESTNA ZAVAROVALNA
STROŠKI
OBROK
V MESECIH
MERA
PREMIJA
ODOBRITVE EOM

5.296,00 €

48

7,0%

257,04 €

306,74 € 9,48%

SKUPNI
ZNESEK

DATUM IZRAČUNA

AKCIJA

13.405,92 €

15.5.2018

SMART
BALON

****Izračun je narejen na dan 31.07.2018 za Duster Essential 1.6 Sce. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in
DDV, znaša 13.240 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita z ostankom vrednosti znaša 10.274,24 € je narejen za
dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,0 % in polog v višini 2.965,76 €. EOM = 9,48% se
lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša
13.334,03 €, od tega znašata zavarovalna premija 257,22 € in strošek odobritve kredita 308,23 €. Kreditojemalec vrne kredit
v 48 mesečnih obrokih v višini 150,10 € oziroma 5,0 € na dan. Odkupni obrok znaša 5.296 €. 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 večletno avtomobilsko zavarovanje, ki vključuje
brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi 2 leti. Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega
zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da skleni zavarovanje preko Dacia Financiranja vsaj 2 leti ter brezplačno
podaljšano jamstvo.

Oglaševalski
obrok

5€ /dan
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REPREZENTATIVNI PRIMER MESEČNOG OBROKA SANDERO****

Model novega vozila

Sandero Essential 1.0 SCe 75

Financirana Dodatna ugodnost
ODKUPNI DOBA OTPLAČEVANJA OBRESTNA ZAVAROVALNA STROŠKI
vrednost
preko Dacia
MESEČNI OBROK OBROK
V MESECIH
MERA
PREMIJA
ODOBRITVE EOM
finanicranja
Podaljšano jamstvo
5 let ali 100.000
km, osnovno
90,02 € 3.280,00 €
1.959,80 €
6.240,20 €
48
7,0%
154,26 €
187,21 € 9,45%
kasko
zavarovanje za prvi
2 leti

MPC s popusti Polog [%] Polog [€]

8.200,00 €

23,90%

SKUPNI
ZNESEK

8.222,57 €

DATUM
IZRAČUNA

15.5.2018

AKCIJA

SMART
BALON

**** Izračun je narejen na dan 31.07.2018 za Sandero Essential 1.0 SCe 75. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom
in DDV, znaša 8.200 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita z ostankom vrednosti znaša 6.240 € je narejen za
dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,0 % in polog v višini 1.959,80 €. EOM = 9,45% se
lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša
8.082,50 €, od tega znašata zavarovalna premija 154,26 € in strošek odobritve kredita 187,21 €. Kreditojemalec vrne kredit
v 48 mesečnih obrokih v višini 90,02 € oziroma 3,0 € na dan. Odkupni obrok znaša 3.280 €. 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 večletno avtomobilsko zavarovanje, ki vključuje
brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvi 2 leti. Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega
zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da skleni zavarovanje preko Dacia Financiranja vsaj 2 leti ter brezplačno
podaljšano jamstvo.

Oglaševalski
obrok

3€ /dan

