
Kredyt 4X25

Wpłata własna:

Okres kredytu:

Spłata kredytu

Opłata przygotowawcza:

Oprocentowanie:

Ubezpieczenie:

Możliwe finansowanie:

24 miesiące 

Spłata kredytu w 3 ratach, płatnych w 8, 16 i w 24 miesiącu

25%

5%

2,99%

 “RCI Bezpieczny Kredyt”

SZCZEGÓŁY PROMOCJI

 - Ubezpieczenia GAP

 - Ubezpieczenia komunikacyjnego

 - FNS Przedłużonej Gwarancji

 - Kontraktów serwisowych

Nota prawna: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Kredytu 4x25 wynosi 9,28% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 79 385 zł, okres 24 

miesiące, wpłata własna 19 846 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 2,99%, finansowane opłata przygotowawcza: 2 976,94 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 1 800,45 zł. 

Wysokość raty: 22 720,75 zł. Całkowita kwota kredytu: 59 538,75 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 66 880,21 zł. Stan na dzień 24.01.2017.

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów 

kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem 

właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez 

oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), 

a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.

Roczny pakiet ubezpieczeniowy w programie Renault-PZU lub Renault-Ergo Hestia w cenie 2% wartości samochodu dostępne w połączeniu z ofertą Renault Finansowanie dla 

pojazdów osobowych. 

Roczny pakiet ubezpieczeniowy w cenie 1% wartości samochodu w Programie Renault-PZU (AC, OC, NW, PZU Auto Pomoc) i w programie Renault-HESTIA (AC, OC, NW, Assistance)  

dla modeli Captur i Kadjar.

Ubezpieczenia w Programie Renault-PZU skierowane są do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Ubezpieczenia promocyjne nie łączą się z ofertą Kredytu 3x30. 

Oferta ubezpieczenia ważna do odwołania. 

Oferta kredytu dotyczy wybranych modeli, skierowna jest do klientów indywidualnych i przedsiębiorców
O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

Oferta łączy się z promocyjnym ubezpieczeniem za 2% na całą gamę samochodów 
osobowych Renault, a dla modeli Renault Captur i Renault Kadjar z ubezpieczeniem za 1%.  

 

Renault Finansowanie 


