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Szín:
Jégfehér
Autó jelenlegi helye:
Békési-Fót Kft., Gödöllő
Azonosító:
64431
Üzemanyag:
Dízel
Beltér színe:
Sötét karbon belső harmónia
Szériafelszereltségek:
15" acél keréktárcsák ARACAJU dísztárcsával; Jobboldali lemez tolóajtó; Aszimmetrikusan osztott, 180 fokban nyíló hátsó lemezelt
ajtók; Lemezelt raktérelválasztó fal; Felső tároló polc; Rögzítő fülek a padlóban; Hidraulikus szervokormány; Emelkedőn elindulást
segítő rendszer; ABS vészfékrásegítő rendszerrel; Vezetőoldali légzsák; Ambiance üléskárpit; Elektromos ablakemelők elöl;
Távirányítós központi zár; Rádió előkészítés
További opciók, felszereltségek:
Tempomat, Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök, Hátsó parkolóradarok, DAB rádió kormány alóli vezérléssel,
Manuális klímaberendezés pollenszűrővel
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* A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2020. 05. 03. után Dacia Duster Access TCe 90-es modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing
szerződésekre érvényes visszavonásig. A feltüntetett 1190 Ft-os napidíj, 33 692 Ft-os havidíj figyelembevételével, 30 napos hónappal
számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 3 749 000 Ft bruttó vételár, 1 600 000 Ft kezdőbefizetés, 48 hónapos
futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 5,79% fix kamat mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 2
149 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 371 768 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 2 520 768 Ft.
Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 5,88%, kamat típusa: rögzített, kamat
összege: 506 159,-Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 505 159 Ft, havidíj: 50 647 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 124 750 Ft,
referencia THM érték: 6,13%.
A Sanderora vonatkozó finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 04. 01. után Dacia Sandero Access SCe 65 modellre megkötött zárt végű
pénzügyi lízing szerződésekre érvényes visszavonásig. A feltüntetett 990 Ft-os napidíj, 29 197 Ft-os havidíj figyelembevételével, 30
napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 3 499 000 Ft bruttó vételár, 1 600 000 Ft kezdőbefizetés,
48 hónapos futamidő és 25% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 6,03% fix kamat mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás
összege: 1 899 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat összege: 348 030 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 2 247 030 Ft.
Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 5,88%, kamat típusa: rögzített, kamat
összege: 506 159,-Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 505 159 Ft, havidíj: 50 647 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 124 750 Ft,
referencia THM érték: 6,13%.
A THM meghatározása a 2021. április 29. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,
mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás
fenntartását írhatja elő. Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, visszavonásig. A
garancia részletes feltételeit a DACIA Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Előbbiek a
fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érintik. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A
Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett
feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és
Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek
szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának
közvetítőjeként jár el.
A rendszerben egy e-mail címről legfeljebb 2 gépjárművel kapcsolatos érdeklődés lehetséges. A gépjárművek megjelenítése kizárólag
tájékoztató jellegű. A feltüntetett árak csakis az adott gépjárműre, kizárólag a 2021. március 17.utáni időszakra, a készletek erejéig
érvényesek. A feltüntetett árak személyautó esetében tartalmazzák az ÁFÁ-t és a regisztrációs adót. Ezen internetes oldalak az egyes
Dacia márkakereskedések raktárkészletén található Dacia gépjárművek bemutatására szolgálnak. A raktárkészlet változása miatt nem
tudjuk garantálni az Ön által kiválasztott gépjármű elérhetőségét. A jelen internetes oldalon feltüntetett információk nem tekinthetők
szerződéskötési ajánlatnak, és a kitöltött adatlap elküldése nem tekinthető gépjárműrendelésnek, kizárólag érdeklődésnek. A
kiválasztott gépjármű eladásával kapcsolatos konkrét feltételekről az Ön által kiválasztott Dacia márkakereskedés nyújt felvilágosítást.
A márkakereskedés munkatársai a kitöltött adatlap elküldésétől számított 12 munkaórán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.
Duster vegyes fogyasztás l/100 km: 4,8 - 8,4; CO2-kibocsátás g/km: 126 - 147. Új Sandero vegyes fogyasztás l/100km: 5,1 - 7,7; CO2kibocsátás g/km: 106 - 145. Lodgy vegyes fogyasztás l/100km: 4,7 - 6,6; CO2-kibocsátás g/km: 124 - 149. Dokker Van vegyes fogyasztás
l/100km: 5,0 - 7,3; CO2-kibocsátás g/km: 132 - 165. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a
Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen
értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A
jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos
Dacia Márkakereskedőjét. A képek illusztrációk.
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