Katakis
https://www.katakiscars.gr/

Επικοινωνία: G katakis (Katakis Autogroup)

2310455811

LEASING - SEAT - IBIZA
Condition: Μεταχειρισμένο
Body Type: Hatchback
Transmission: Χειροκίνητο
Year: 2015
Drive: Προσθιοκίνητο (FWD)
Fuel: Βενζίνη
Mileage: 73681 km
Exterior Color: Λευκό
Price: € 186

Νέα υπηρεσία από την KATAKIS AUTOGROUP ΄΄PAY AS U DRIVE!''

Τώρα μπορείς να διαλέξεις το επόμενο σου αυτοκίνητο και να το κυκλοφορείς για όσο διάστημα
θέλεις εσύ, χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις και δάνεια. Ακόμα δεν ανησυχείς για τα έξοδα γιατί
όλα είναι στο μίσθωμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι καύσιμο και διάθεση για βόλτες.

Το μηνιαίο μίσθωμα έχει υπολογιστεί για 36 μήνες / 15.000χλμ ,1000€ προκαταβολή, χωρίς
εξαγορά και χωρίς φπα.

Το παραπάνω είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Οι μήνες, η προκαταβολή και η εξαγορά
μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες.

Τι είναι η υπηρεσία PAY AS U DRIVE
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Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος απόκτησης αυτοκινήτου, ο οποίος προσφέρεται σε επιχειρήσεις,
επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες και αφορά στη χρήση επιβατικών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων (ΕΙΧ) και ελαφρών επαγγελματικών (ΦΙΧ), τα οποία μισθώνονται έναντι
συμφωνημένου μηνιαίου τιμήματος, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μετά την παρέλευση της
οποίας, ο μισθωτής επιστρέφει το αυτοκίνητο. Η διάρκεια της μίσθωσης κυμαίνεται από 6 έως 36
μήνες και στο μηνιαίο μίσθωμα συμπεριλαμβάνεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη,
προγραμματισμένη συντήρηση του αυτοκινήτου μέσω του πανελλαδικού Δικτύου των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, αντικατάσταση
αυτοκινήτου και 24-ωρη οδική βοήθεια. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, το μίσθωμα είναι
προκαθορισμένο και το αυτοκίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία της εταιρίας εκμίσθωσης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του πελάτη επιλέγοντας τη μακροχρόνια μίσθωση

Έλάχιστο αρχικό κεφάλαιο

Ενίσχυση της ρευστότητας

Προϋπολογισμός εξόδων

Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφάλειας, συντήρησης, επισκευής, αποκλειστικά μέσω
του πανελλαδικού Δικτύου των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων

Μεταφορά του ρίσκου στην εταιρεία Μίσθωσης

Οικονομικό συμφέρον από τη λογιστική απεικόνιση σε σχέση με την αγορά και χρήση ενός
αυτοκινήτου ως παγίου
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Ανανέωση οχήματος στη λήξη της μίσθωσης με νέο όχημα

More info
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