VOLVO S90 INSCRIPTION

OFERTA DLA FIRM
Nr ref.: IV/022020/3M/5 B

T8 Twin Engine 303+87 KM Automat
STAŁA MIESIĘCZNA
OPŁATA

3 099 zł
netto /miesiąc

✓
✓
✓

0% wpłaty wstępnej
Assistance
Pakiet Serwisowy

*prezentowane zdjęcie pojazdu ma charakter poglądowy.Zdjęcie pochodzi ze strony: https://ecomento.de/modelle/volvo-s90-t8-twin-engine-awd/

Oferta przedstawiona przez Rental Systems to zawsze nowy samochód na zasadzie najmu długoterminowego skierowanego do każdego, kto chce
korzystać z nowego auta bez zobowiązań. Nasza propozycja umożliwia korzystanie z nowych samochodów ze stałą, miesięczną opłatą. Gwarantujemy Ci
stałe koszty bez żadnych niespodzianek. Miesięczna opłata zapewnia finansowanie, ubezpieczenie ( opcjonalne ), serwis pojazdu oraz jeśli chcesz serwis
opon. Korzystając z naszej oferty martwisz się tylko tankowaniem, pozostałe koszty są po stronie finansującego !

Opłata wstępna %
0%
0%

Ilość
miesięcy
36
36

Roczny
Przebieg
20 000
30 000

Miesięczna opłata
3 099 zł
3 299 zł

Powyższa propozycja jest jedynie prospektem informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Oferta Luty 2020- obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Wartość
katalogowa brutto
353 750 zł
353 750 zł

Jeśli chcesz zostać Klientem Rental Systems to znaczy, że interesują Cię rozwiązania optymalizujące
koszty prowadzonej przez Ciebie działalności.

Szukasz innych pomysłów na oszczędności w Twojej Firmie?
Chcesz wiedzieć czy masz dobre warunki cenowe na swoich kredytach firmowych?
Chcesz uwolnić swój majątek od obciążeń?
Myślisz o tym, żeby oddzielić swoją odpowiedzialność i prywatny majątek od Firmy?
Chcesz wiedzieć gdzie jeszcze wydajesz niepotrzebnie pieniądze?

Skorzystaj z naszych rozwiązań. Możemy pomóc Ci:
–
uzyskać nowe kredytowanie obrotowe lub inwestycyjne,
–
przenieść kredyty do innych banków – żeby zaoszczędzić na kosztach tych kredytów,
uwolnić nieruchomości od hipotek itp.
–
otworzyć nową formę działalności np. spółkę z o.o. lub spółkę z o.o. komandytową
–
napisać biznesplan lub przeprowadzić analizę sytuacji finansowej Twojej Firmy
oraz zaproponować wiele innych usług, które bardziej szczegółowo opisane są
na naszej stronie www.ligocki.info

Warto wiedzieć!
Dostępny już na rynku bankowym uniwersalny pakiet kredytowy dla przedsiębiorcy:
–
finansowanie można uzyskać albo jako kredyt w rachunku bieżącym na 2 lata albo jako kredyt
ratalny na 10 lat
–
niezależnie od swojej formy kredyt może być przeznaczony na dowolny cel
–
bez zabezpieczeń materialnych
–
w kwocie do 1.000.000 PLN dla mikroprzedsiębiorstw i 3.000.000 PLN dla małych i średnich firm,
–
decyzja o przyznaniu kredytu wydawana jest w ciągu 20 minut
–
wniosek o finansowanie może złożyć zarówno przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
jak i spółki: cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz spółki akcyjne, których właścicielami są osoby fizyczne
My możemy pomóc Ci taki kredyt uzyskać.

Zapraszamy do kontaktu Zespół Rental Systems

