
Leasing JAK ABONAMENT – niskie raty i elastyczne zakończenie umowy

Leasing JAK ABONAMENT to rozwiązanie, które pozwoli Ci uniknąć wysokich kosztów związanych z zakupem �rmowego samochodu. Przez cały 

okres umowy jeździsz swoim wymarzonym autem, ale raty masz dużo niższe niż w leasingu KLASYCZNYM. Spłacasz bowiem tylko prognozowaną 

utratę wartości samochodu w trakcie trwania umowy. Dopiero pod koniec �nansowania decydujesz, czy wykupujesz auto, czy bierzesz kolejne w 

ramach nowej umowy.

Charakterystyka produktu �nansowego

Korzyści

Niskie raty 

Masz dużo niższe raty niż w leasingu KLASYCZNYM ponieważ 

spłacasz tylko przewidywaną utratę wartości samochodu w 

czasie trwania umowy, a nie całą jego wartość.

Elastyczne zakończenie umowy 

Nie musisz od razu decydować, czy chcesz spłacić pozostałą kwotę 

i zatrzymać auto dla siebie czy może wziąć kolejne w ramach 

nowej umowy. Zrobisz to dopiero pod koniec �nansowania.  
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Mechanizm działania

1.
Spłacasz tylko prognozowaną utratę wartości samochodu w 

czasie trwania umowy, a nie całą jego wartość. 

2. Samodzielnie określasz wysokość opłaty wstępnej – od 0 do 45% 

wartości samochodu.

3.
Umowę leasingu JAK ABONAMENT zawierasz na 2, 3 lub 4 lata. To 

oznacza, że co kilka lat możesz wyjeżdżać z salonu nowym autem.

4. W �nansowaniu JAK ABONAMENT to Ty decydujesz, jak chcesz je 

zakończyć. Możesz zwrócić auto bądź spłacić jednorazowo  

lub w ratach.

Opłata wstępna

Prognozowana utrata  

wartości samochodu

Pierwsza opłata leasingu, uiszczana przez Ciebie przy zawarciu umowy leasingowej. Jej wysokość ustalasz sam(a) i w ten 

sposób możesz elastycznie dostosować wysokość rat do potrzeb swojej �rmy. 

Kwota, o którą według prognoz zmniejszy się wartość wybranego pojazdu w trakcie jego użytkowania. Jest ona ustalana 

podczas podpisywania umowy. 

Warto wiedzieć

1.

Ubezpieczenia w racie 

W ratę leasingu wliczony jest pakiet ubezpieczeń 

komunikacyjnych na 1 rok w promocyjnej cenie, a 

na Twoje życzenie rata może objąć także 

ubezpieczenie straty �nansowej GAP i polisę na 

życie.

Błyskawiczna decyzja leasingowa 

Po złożeniu wniosku decyzję o przyznaniu 

�nansowania uzyskasz nawet w ciągu 60 

minut.

Parametry dopasowane do potrzeb 

Warunki leasingu, takie jak wysokość opłaty 

wstępnej, liczba rat, roczny limit kilometrów, 

dopasowujesz do potrzeb swojej �rmy. Każda 

decyzja może wpłynąć na obniżenie miesięcznej raty. 

 

Limit kilometrów Deklarujesz roczny przebieg kilometrów. Jeśli go przekroczysz, naliczona zostanie opłata ustalona przy podpisywaniu umowy 

– za każdy kilometr powyżej limitu. Przebieg jest rozliczany zbiorczo na koniec umowy.

GAP
GAP to ubezpieczenie straty �nansowej z tytułu szkody całkowitej pojazdu, dzięki któremu możesz dodatkowo uzyskać 

(oprócz wypłaty z polisy komunikacyjnej) nawet 40% wartości świadczenia z polisy komunikacyjnej. 

Volkswagen Financial Services 

Dostarczamy rozwiązania �nansowe dla wszystkich marek samochodowych Grupy Volkswagen na 51 rynkach świata.  
Volkswagen Financial Services oferuje pod jedną marką usługi �nansowe związane z zakupem i eksploatacją samochodów dla Klientów indywidualnych i 
biznesowych oraz ubezpieczenia i bankowość elektroniczną. Mobilność – wyraża orientację na dynamicznie zmieniające się potrzeby Klientów i przyszłe 

kierunki rozwoju rynku. To połączenie nowoczesnych usług i produktów �nansowych z tradycyjnym biznesem motoryzacyjnym.
 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa.

Pod marką Volkswagen Financial Services działają w Polsce trzy spółki:

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

Usługi bankowe
Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. 

Leasing i mobilność
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 

Ubezpieczenia


