
Leasing KLASYCZNY – tradycyjne �nansowanie 

Leasing KLASYCZNY jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które chcą s�nansować �rmowy samochód (nawet bez opłaty wstępnej) i wykupić go 

po zakończeniu umowy. Wybierając to �nansowanie nie musisz deklarować rocznego przebiegu kilometrów, tak jak w przypadku leasingu JAK 

ABONAMENT. Jeśli więc pokonujesz zwykle długie trasy, dzięki temu �nansowaniu będziesz mógł korzystać z �rmowego samochodu bez 

większych ograniczeń.

Charakterystyka produktu �nansowego

Korzyści

Tradycyjne �nansowanie 

Leasing KLASYCZNY polecamy Klientom, którzy są 

zainteresowani s�nansowaniem samochodu i wykupem 

pojazdu po zakończeniu umowy.

Finanse Twojej �rmy 

Zwiększasz płynność �nansową �rmy i nie rezygnujesz z 

pozostałych inwestycji. Raty leasingu wliczasz do kosztów 

uzyskania przychodu. Masz możliwość dokonania szybszej 
amortyzacji podatkowej

1. 2. 3.

Mechanizm działania

1.
Opłata wstępna obniża Twoją ratę miesięczną – możesz 

wnieść od 0 do 50% wartości auta.

2. Spłatę leasingu samochodowego możesz rozłożyć na 2-5 lat, aby 

uzyskać niższą ratę miesięczną.

3. Spłatę samochodu �nalizujesz wraz z uiszczeniem ostatniej raty.

Opłata wstępna
Pierwsza opłata leasingu, uiszczana przez Ciebie przy zawarciu umowy leasingowej. Jej wysokość ustalasz sam i w ten sposób 

możesz elastycznie dostosować wysokość rat do potrzeb swojej �rmy. 

Warto wiedzieć

Auto należy do Ciebie 

Po zakończeniu umowy stajesz się właścicielem 

samochodu.

Ubezpieczenie 

Otrzymujesz korzystne stawki na 

ubezpieczenie.

Parametry dopasowane do potrzeb 

Warunki leasingu, takie jak wysokość opłaty 

wstępnej, liczba rat, dopasowujesz do potrzeb 

swojej �rmy. Każda decyzja może wpłynąć na 

obniżenie miesięcznej raty. 

 

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


