VOLVO Medical

VOLVO Medical – exkluzivní program koupě, eventuálně financování
nového vozu VOLVO, určený výhradně medicínskému personálu
Zásadní výhody programu VOLVO Medical:

• výrazná SLEVA z kupní ceny na všech modelech VOLVO
• pořízení nového vozu s minimem vlastních zdrojů,
tzv. „VOLVO CIRCLE“, viz strana 2
• přednostní dodání vybraných modelů = zkrácení jejich dodací
lhůty
• prodloužená záruka ZDARMA
• sada zimních pneu ZDARMA či cenové zvýhodnění zimních
kompletů
• tankovací karty Shell zajišťující slevu na pohonných hmotách
oproti stojanovým cenám
• přidělení osobního VOLVO specialisty pro kompletní asistenci
od konfigurace až po předání klíčku od nového vozu
• CASHBACK v rámci referenčního programu
• lze využít bezstarostný odkup ojetého vozu nebo asistence při jeho
prodeji

Chcete se dozvědět více?
Kontaktujte Swiss Life Select:
RNDr. Martin Hajn
konzultant senior

tel. +420 602 269 801

www.swisslifeselect.cz

martin.hajn2@swisslifeselect.cz
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Názorný příklad výhodnosti „VOLVO CIRCLE“
(zjednodušený výpočet, bez započtení ceny úvěru a pojištění)
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1. krok – Výběr vozu podle vašeho přání
Příklad: VOLVO XC 60 s doplňkovými pakety
Ceníková cena: 1 850 000 Kč;
Nabídková cena: 1 500 000 Kč (orientační cena po započtení dostupných slev)
Tato kupní cena bude financována úvěrem na 36 měsíců.

2. krok – Nastavení úvěru
Na počátku uhradíte akontaci ve výši 30 % z nabídkové ceny vozu.
V tomto případě jde o částku 450 000 Kč.
Úvěr na zbývající částku 1 050 000 Kč vám rozdělíme do 36 nerovnoměrných splátek.
Nejvyšší splátku 550 000 Kč přesuneme až do poslední, 36. splátky úvěru.
Zbývající část úvěru ve výši 500 000 Kč rozdělíme rovnoměrně do 35 měsíčních splátek. Měsíčně tak budete splácet necelých 15 000 Kč.

3. krok – Výběr dalšího nového vozu
Přibližne po 2,5 letech si vyberete zcela nový vůz. Můžete si zvolit jinou doplňkovou
výbavu, odlišnou barvu, jiné čalounění nebo například větší či menší model dle vašich
potřeb. Nic z toho není problém, VOLVO CIRCLE vše snadno umožní.
Vybraný vůz vám následně objednáme do výroby tak, aby byl dodán s předstihem
před ukončením úvěru na váš stávající vůz.

4. krok – Vaše zásadní výhoda
Tříleté vozy značky VOLVO jsou velmi žádané. Jejich prodejní ceny patří k nejvyšším
jak na trhu prémiových značek vozů, tak na trhu obecně.
Pro náš příklad předpokládejme, že prodejní cena tříletého VOLVA XC 60 dosáhne
1 200 000 Kč (původní ceníková cena vozu byla 1 850 000 Kč).

5. krok – Prodej vozu a doplacení úvěru
Prodejem stávajícího vozu získáte 1 200 000 Kč.
Ze získaných prostředků doplatíte poslední 36. splátku úvěru (550 000 Kč), uhradíte
akontaci na váš nový vůz (například opět 450 000 Kč) a zbývajících 200 000 Kč můžete využít na měsíční splátky úvěru nového vozu VOLVO.
Připadá v úvahu i možnost doplacení úvěru a ponechání si vozu.
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Program VOLVO Medical – přehled modelů a motorizací
VOLVO, řada 40

C 40
• elektro
• crossover

XC 40
• mild hybrid, plug-in hybrid,
elektro
• SUV

VOLVO, řada 60

XC 60
• mild hybrid, plug-in hybrid
• SUV

V 60, V 60 Cross Country
• mild hybrid, plug-in hybrid
• kombi

S 60
• mild hybrid, plug-in hybrid
• sedan

V 90, V 90 Cross Country
• mild hybrid, plug-in hybrid
• kombi

S 90
• mild hybrid, plug-in hybrid
• sedan

VOLVO, řada 90

XC 90
• mild hybrid, plug-in hybrid
• SUV

Fincentrum & Swiss Life Select a. s., IBC, Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8
+420 800 80 40 30, info@swisslifeselect.cz, www.swisslifeselect.cz, IČO: 24260444, zápis v OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18458

