
0%navýšení

Nechte Vaše peníze vydělávat.

Věděli jste, že je možné financovat BMW a MINI
s nulovým úrokem?

Produkt 50:50 s nulovým úrokem
Úvěr již od 30% akontace s nulovým úrokem
Bez vstupního poplatku za uzavření smlouvy      
Značkové pojištění s fixací po celou dobu splácení úvěru     
Platí pro většinu nových a předváděcích vozů BMW     
Platí pro většinu nových vozů MINI 
    

Nabídka platí pouze pro podnikatele a pro vybrané modely BMW a MINI.
Více informací naleznete na www.bmwfs.cz, nebo u vašeho autorizovaného prodejce BMW a MINI.  
Tato nabídka platí do odvolání, nejpozději však do 30.06.2023. Uvedené fotografie jsou ilustrativní.



Společnost BMW Financial Services Czech Republic s.r.o. patří do skupiny
BMW Group a nabízí značkové finanční služby pro BMW a BMW Motorrad.

OPERATIVNÍ LEASING
Aby si člověk mohl užít radost z jízdy, nemusí 
automobil vlastnit. BMW Group Financial Services 
vám nabízejí stále oblíbenější produkt operativní 
leasing.

Nulová počáteční investice
Žádné náklady ani platby předem, vaše nové BMW 
vás bude stát skutečně jen pravidelné měsíční
splátky. Vaší největší starostí tak bude vybrat si ten 
správný model.

Kompletní pojištění vozu v ceně
V rámci měsíční splátky je obsaženo kompletní 
pojištění vašeho vozu: povinné ručení, havarijní 
pojištění včetně pojištění skel, pojištění GAP
a poskytnutí náhradního vozidla. Můžete se tak
za volant svého BMW posadit zcela bez obav.

Flexibilní podmínky smlouvy
Délku trvání smlouvy i předpokládaný počet 
kilometrů, které se svým vozem najedete, 
si flexibilně nastavíte podle svých potřeb. 
Radost z jízdy vaším BMW zkrátka potrvá 
tak dlouho, jak si určíte vy.

Vždy nový vůz bez starostí
Při každém obnovení smlouvy budete mít
k dispozici opět nejnovější model BMW.
Co s vaším předchozím vozem, nechte na nás. 
Vy můžete jednoduše přesednout do nového 
BMW a znovu si vychutnat svou radost z jízdy.

ÚVĚR nebo ÚVĚR SELECT
BMW Group Financial Services vám nabízejí
množství úvěrových produktů, které jsou individuálně 
nastavitelné na základě vašich požadavků:

    Akontace 0  70%
    Trvání úvěru 12 měsíců až 7 let.
    Odpis a úrok je daňově uznatelným nákladem.

    Jsteli plátce DPH, máte nárok na odpočet DPH
    z celého vozu.
    Splátky úvěru nejsou zatíženy DPH.

U produktu Úvěr  Select máte flexibilitu na konci             
smlouvy vůz odprodat BMW Financial Services 
za garantovanou odkupní cenu, uhradit poslední    
navýšenou splátku či prodloužit financování.

ZNAČKOVÉ POJIŠTĚNÍ
BMW Group Financial Services nabízejí také značkové 
pojištění, které vám zajistí exkluzivní pojistné krytí
a služby pro váš nový vůz. Ochraňujte své blízké
i své BMW.

    Pojištění vozů při financování formou úvěru
    i operativního leasingu.
    Spolupráce s renomovanými pojišťovnami.

    Zákonné pojištění ve všech dostupných 
    variantách s vysokými limity pojistného plnění.
    Havarijní pojištění s 5% i 10% spoluúčastí.

    Široká nabídka doplňkových pojištění – GAP,
    skla, náhradní Vozidlo, nadstandardní asistence atd.

Zajímá Vás jiný způsob financování? Zde naleznete více informací
o produktech BMW Financial Services.




