
Kredyt KLASYCZNY – �nansowanie tradycyjne

Kredyt KLASYCZNY to dobre rozwiązanie dla osób, które już dziś wiedzą, że chcą spłacić auto w całości i zatrzymać je dla siebie po zakończeniu 

umowy. Wybierając to �nansowanie, możesz korzystać z niskich kosztów całkowitych kredytu oraz atrakcyjnego oprocentowania. Samodzielnie 

określając czas trwania umowy i wysokość wkładu własnego, bez trudu dostosujesz wysokość miesięcznej raty do swoich potrzeb i możliwości.

Charakterystyka produktu �nansowego

Korzyści

Tradycyjne �nansowanie 

Klienci cenią KLASYCZNE �nansowanie za niski całkowity koszt, najniższe oprocentowanie i możliwość nabycia samochodu w tradycyjny sposób 

– spłatę całkowitej wartości samochodu rozkłada się na równe miesięczne raty.
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Mechanizm działania

1.
Wkład własny obniża Twoją ratę miesięczną – możesz 

wnieść od 0 do 50% wartości auta.

2. Spłatę kredytu samochodowego możesz rozłożyć na 1-5 lat, aby 

uzyskać niższą ratę miesięczną.

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

Wkład własny
Pierwsza opłata kredytu, którą możesz wnieść przy zawieraniu umowy kredytowej. Im większy wniesiesz wkład własny, tym 

miesięczna rata kredytowa będzie niższa. 

Warto wiedzieć

Ubezpieczenia w racie 

W ratę kredytu 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 kredytowa 

Po złożeniu wniosku decyzję o przyznaniu 

�nansowania uzyskasz nawet w ciągu 60 

minut.

Parametry dopasowane do potrzeb 

Warunki kredytowania, takie jak wysokość 

wkładu własnego, liczba rat, dopasowujesz do 

swoich potrzeb. Każda Twoja 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


