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Financování Volvo: novinky 2015
V souvislosti se zlepšováním přístupu k zákazníkům značky Volvo a
zkvalitňováním nabízených služeb představuje generální importér Volvo Car
Czech Republic, s.r.o., novinky v podpoře financování vozů Volvo pro první
čtvrtletí roku 2015.
Tyto kampaně, přichystané ve spolupráci s UniCredit Leasing CZ, a. s., jsou dosud nejvýhodnější nejen
v novodobé historii značky, ale obecně na celém leasingovém trhu. Žádná z konkurenčních automobilek,
včetně prémiového segmentu, obdobné akce momentálně nenabízí.
V rámci Volvo Car Financial Services je pro nové zákazníky přichystáno hned několik akčních nabídek.
Exkluzivní nabídka financování s 0% navýšením pro vybrané modely se zpracováním úvěru zcela
zdarma
Kampaň se týká modelů S60, V60, S80, V70, XC70, V40 a V40 Cross Country. Nejen firmy, ale i běžní
spotřebitelé mohou zvolit akontaci od 20 do 70 %, přičemž již od 35 % mají nárok na nulové navýšení. Úvěr
je poskytován na 12 až 48 měsíců a jeho zpracování je zcela zdarma.
Speciální akce pro model Volvo XC60
Volvo XC60 mohou zájemci pořídit při stejné akontaci jako výše uvedené modely, tedy od 20 do 70 %,
a zaplatí-li předem minimálně polovinu ceny, navýšení bude opět nulové. Při volbě akontace v rozmezí
20–45 % nabízí Volvo mimořádně nízký úrok. I zde je úvěr zpracován zdarma a nabízen na jeden až dva
roky (12–48 měsíců). Nabídku mohou využít jak firmy a podnikatelé, tak běžní spotřebitelé.
Akce CREDIT AUTO VOLVO 50:50 s 0% navýšením pro vybrané modely
Nabídka je určena zájemcům – podnikatelům i soukromým osobám – o modely S60, V60, S80, V70, XC60,
XC70, V40 a V40 Cross Country, kteří původně počítali s jednorázovou platbou v hotovosti. V rámci této
kampaně mohou nyní zaplatit první polovinu ve formě akontace a zbývajících 50 % uhradit buď jako jednu
splátku, nebo termín splátkového období prodloužit a zbývající částku rozdělit na více splátek. Zde je
přidělení úvěru zpoplatněno, ovšem pouhou polovinou procenta. Úvěr je bez navýšení a smlouva je
uzavírána na 12 měsíců.
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Akce BENEFIT XC90 NEW
České zastoupení švédské automobilky přichází letos se speciální nabídkou také pro zbrusu nové Volvo
XC90. Snížený leasingový úrok mohou využít podnikatelé i nepodnikatelé při akontaci od 10 do 70 %.
Bezplatně zpracovaný úvěr je poskytován na půl roku až 84 měsíců.
U všech uvedených akcí je podmínkou uzavření havarijního pojištění, které je součástí splátek. Každý klient,
jenž využije těchto nabídek, má v rámci speciálního pojištění Volvo u společnosti Allianz v k dispozici
v případě potřeby náhradní automobil až na 15 dní a značkový servis.
Veškeré zmíněné nabídky platí do 31. března 2015, případně do odvolání.

Generální importér Volvo Car Czech Republic, s. r. o., je dceřinou společností
automobilky Volvo Car Group se sídlem ve Švédsku, jejímž současným vlastníkem (od
roku 2010) je největší soukromý čínský výrobce automobilů Zhejiang Geely Holding
(Geely Holding). Prostřednictvím autorizovaných dealerů zajišťuje prodej a servis
osobních vozů Volvo, jež jsou proslulé svojí bezpečností a spolehlivostí.
Velký důraz je ve Volvu kladen na ekologii výroby i samotného provozu automobilů, ale
také na nejmodernější technologie. O krok napřed je rovněž designem svých modelů, který
promyšleným způsobem navazuje na to nejlepší ze skandinávské tvorby. Neustálým
zaváděním nových aktivních i pasivních bezpečnostních systémů se Volvo blíží ke svému
cíli, aby od roku 2020 nebyl v novém voze Volvo nikdo usmrcen ani zraněn.
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