i30 Comfort 1.4 T-GDI 140 hp 6MT
Цена: 41 990 лв. с ДДС
Авансова вноска: 4 199 лв. с ДДС
Средна месечна вноска: 469 лв. с ДДС
Бонус пакет Progressive и Style

Стандартното оборудване (в допълнение на Business)
• Двузонов автоматичен климатик със система за рециклиране на въздуха в купето
с поленов филтър
• Система за автоматично предотвратяване на изпотяването на стъклата
• Отопление на предните седалки
• Кожен волан с отопление
• Вграден отвор за дълги предмети в задната седалка
• Електрическо регулиране на лумбалната опора на седалката за водача
• Регулиране седалката до водача по височина
• Централен подлакътник с отделение за предмети
• Централен подлакътник с поставки за чаши на втори ред седалки
• Хромирана радиаторна решетка с хромирани хриле
• 16" алуминиеви джанти с гуми 205/55 R16
• Спестяваща място резервна гума
• RPAS (Rear Parking Assist System) Асистент за паркиране назад
• Прожекторни халогенни фарове с допълнителни светлини за осветяване
кривата на завоя
• LED DRL (Daytime Running Light) LED Дневни светлини
• Прожекторни предни фарове за мъгла

Бонус пакет Progressive на стойност 4 000 лв. с ДДС
• Безжично зареждане на мобилни телефони
• Двойнооптични предни LED фарове (къси и дълги светлини) с допълнителни LED
светлини за осветяване кривата на завоя
• Табло Super Vision с 4,2" TFT LCD дисплей
• Камера за заден ход с адаптивни насочващи показания
• Въздушна възглавница за колене (водач)
• Електроуправляемо прибиране на огледалата
• Задни електроуправляеми стъкла с функция с едно докосване и система против
прищипване
• Педали с метален ефект

Бонус пакет Style на стойност 1 000 лв. с ДДС
• Свръхтонирани стъкла на задните врати
• Свръхтонирано стъкло на вратата на багажника с интегрирано отопление с таймер
• Централен плъзгащ се подлакътник с отделение за предмети
• Въздуховоди за задните седалки
• MP3 aудиосистема с радио с RDS функция, DAB (Digital Audio Broadcasting)
и 5" цветен LCD Display
• Хромирани рамки на прозорците

Забележка и пояснения:
* Максимален годишен пробег на автомобила при връщане 15 000 км.

Представителен пример
Условия за финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността, чрез лизингодател
„Сожелиз-България” ЕООД: цена на автомобил i30 Comfort 1.4 T-GDI 140 hp 6MT– 41 990 лв. с ДДС;

Променлива годишна лихва

3.79%, формиран от 3-мес. EURIBOR + надбавка
(подлежащ на актуализация всяко тримесечие);

Срок на лизинга

48 месеца

Месечна лизингова вноска

от 464,65 лв. с ДДС до 474,38 лв. с ДДС;

Остатъчна стойност 45%

18 895,50 лв. с ДДС

Финансирана сума (общ размер на кредита)

37 791 лв. с ДДС

Авансова вноска (самоучастие) 10%

4 199,00 лв. с ДДС

ГПР

12,10%;

Такса за одобрение (дължима еднократно)

629,85 лв. с ДДС

Общи разходи по кредита

1) еднократна такса одобрение 1.5% – 629,85 лв. с
ДДС,
2) разходи за застраховки в ЗАД "ДЗИ": „Пълно
автокаско” (на 4 вноски, ежегодно) – 460,42 лв. за
една вноска през 1-та година при тарифно число
4.3% и "Гражданска отговорност" (ежегодно) – 207,17
лв. за 1-та година,
3) данък МПС (ежегодно) – 397,76 лв. за 1-та година,
4) лихви за целия период – 3 635,65 лв.,
5) други еднократни първоначални разходи
(регистрация в КАТ, комплект КАТ) - 240.00 лв.

Общо дължима сума, включваща такса

54 984,36 лв.

управление, авансова вноска, главница, лихви и
всички свързани с кредита първоначални и
ежегодни разходи (в т.ч. застраховки и данък
МПС за целия период на кредита)

При калкулиране на годишния процент на разходите (ГПР) е допуснато, че финансираната сума
е усвоена незабавно и изцяло, лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния
първоначален размер и ще се прилагат до изтичане на посочения срок, както и че лизингът ще
се издължава с анюитетни погасителни вноски. Промяна в лихвения процент или разходите по
кредита може да доведе до по-високи ГПР и общо дължима сума.

ГПР = 12,10%; - Този годишен процент на разходите (ГПР) е изчислен в съответствие със Закона за
потребителския кредити включва следните общи разходи по кредите: лихви за целия период
надбавка), еднократна такса одобрение, услуга по регистрация в КАТ, данък МПС (ежегодно) за
целия срок на лизинга, разходи за застраховки Пълно каско и ГО (ежегодно) за целия период на
лизинга.

2.54% - Годишно оскъпяване

Настоящата симулация има изцяло информативен характер, същата не представлява оферта и
не обвързва Индустриал Комерс Ко ЕАД с условията посочени тук, както и не съставлява
предоговорена информация по смисъла на Закона за потребителския кредит.
Данните посочени в настоящата симулация са определени при стандартния условия за този вид
продукт и са предварителни.
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