POSEBNE PONUDE CITROËN FINANCIRANJA
NOVI CITROËN C3 FEEL PureTech 83 - 99.700 kn
CITROËN FINANCIRANJE PLUS posebna je
ponuda financiranja operativnog ili financijskog
leasinga uz koju možete iskoristiti dodatni popust
od 4.000 kn!

Mjesečna rata u opciji operativnog
leasinga: 1.025 + PDV

Posebna ponuda CITROËN FINANCIRANJA je
financijski leasing u trajanju do 5 godina sa 2,5%
fiksnom kamatom.

Mjesečna rata: 995 kn

Rate su informativne, za više informacija obratite se ovlaštenom distributeru novih CITROËN vozila, www.citroen.hr/kontakt/prodajna-mjesta.html
C Automobil Import d.o.o.,Kovinska 5 - 10000 Zagreb - Hrvatska

CITROËN FINANCIRANJA PLUS: Financiranje putem operativnog leasinga u EUR u suradnji s OTP Leasingom d.d. Trajanje leasing ugovora iznosi 60 mjeseci, uz 10% posebne
najamnine i 30% ostatka vrijednosti. Mjesečna rata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja leasinga. Max. godišnja kilometraža iznosi 25.000 km. Mjesečni leasing obrok izražava se u
EUR, a plaća u HRK koristeći prodajni tečaj OTP banke. Uvjeti financiranja vrijede do 31.10.2021.
CITROËN FINANCIRANJE FINANCIJSKI LEASING 2,5%: Uvjeti financiranja vozila putem financijskog leasinga „Citroën financiranje“ (u suradnji s OTP Leasing-om d.d.)
ugovaraju se u valuti EUR, te plaćaju kako je dolje navedeno. Godišnja fiksna kamatna stopa za financiranje u EUR iznosi 2,50%, a jednokratni trošak obrade ugovora iznosi
1,50% od kupoprodajne cijene vozila. Učešće iznosi 35% od kupoprodajne cijene vozila. EKS zavisno o ročnosti može iznositi od 4,74% za trajanje ugovora od 24 mjeseca do
3,46% za ročnost od 60 mjeseci (u gore navedeni izračun EKS-a nisu uračunati troškovi kasko osiguranja, te će konačni EKS biti uvećan za troškove istih). Trajanje ugovora o
leasingu može biti od 24-60 mj. Otkupna vrijednost iznosi 10% od vrijednosti leasing objekta. Mjesečni leasing obrok se izražava u EUR i plaća u HRK, prema prodajnom tečaju za
devize OTP Banke d.d. na dan plaćanja. Uvjeti financiranja vrijede do do 31.10.2021.“

Rate su informativne, za više informacija obratite se ovlaštenom distributeru novih CITROËN vozila, www.citroen.hr/kontakt/prodajna-mjesta.html
C Automobil Import d.o.o.,Kovinska 5 - 10000 Zagreb - Hrvatska

