Posebna ponuda u Renaultu – plaćanje u 4 godišnje
rate bez kamata*
Trajanje ponude
Od 01.07.2020. do 31.08.2020.**
Uvjeti ponude:
U komercijalnoj ponudi sve fizičke osobe putem Renault financiranja tijekom srpnja 2020. godine mogu
ostvariti pogodnosti otplate u 4 godišnje rate bez kamate***, 4 godine produljenog jamstva**** i
4 godine redovnog održavanja***** za sve modele.

Za više informacija obratite se najbližem koncesionaru.
*Ne vrijedi za modele: Twingo, Twingo Z.E., Clio Generation, Talisman Life Blue dCi 150 i ZOE.
**Renault zadržava pravo izmjene i ranijeg završetka trajanja ponude
***Posebni uvjeti za financiranje vozila putem financijskog leasinga definirani su u suradnji s UniCredit Leasing
Croatia d.o.o. te su dostupni na web stranici renault.hr.
Reprezentativni primjer ugovora o financijskom leasingu sa potrošačem sukladno Zakonu o potrošačkom
kreditiranju:
U slučaju kada kupoprodajna cijena vozila iznosi 150.000,00 HRK s uključenim PDV-om, a učešće je u iznosu od
37.500,00 HRK, iznos financiranja je 112.500,00 HRK.
Za financiranje putem financijskog leasinga na period od 36 mjeseci godišnja fiksna kamatna stopa vezana za
HRK iznosi 0,00%, trošak obrade iznosi 3.000 HRK, godišnja leasing rata iznosi 55.500,00 HRK, otkupna
vrijednost iznosi 1.500 HRK, a EKS iznosi 1,69%. Leasing rata je godišnja, s PDV-om, te se prilikom financiranja
izražava i plaća u HRK do datuma dospijeća na dan izdavanja računa. Ukupan iznos koji primatelj leasinga mora
platiti iznosi 153.000,00 HRK. Učešće + 3 godišnje rate.
****Jamstvo od 4 godine obuhvaća 2 godine tvorničkog jamstva i produljeno jamstvo za 3. i 4. godinu ili 80.000
km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta uz Renault financiranje.
*****Održavanje My Revision vrijedi za vozila sa zalihe i obuhvaća 4 godina održavanja ili 80.000 km, a vrijedi do
ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta bez obzira na način financiranja za sve fizičke osobe.
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Posebna ponuda u Renaultu
Trajanje ponude
Od 01.07.2020. do 30.08.2020.*

Uvjeti ponude:
U komercijalnoj ponudi sve fizičke osobe prilikom kupnje novog osobnog vozila marke Renault putem
Renault financiranja tijekom svibnja i lipnja 2020. godine mogu ostvariti pogodnosti dodatnog bonusa**
i 5 godina produljenog jamstva***:
Renault novi Clio, novi Captur – do 8.000 kn
Renault Megane – do 15.000 kn
Renault Kadjar zaliha vozila – do 22.000 kn
Renault Scenic i Grand Scenic – do 18.000 kn
Renault Koleos – do 24.000 kn
Renault Talisman i Talisman Grandtour – do 30.000 kn
Također, Renault svim fizičkim kupcima nudi 4 godina redovnog održavanja**** pri kupnji novih Renault osobnih
vozila sa zalihe, bez obzira na način financiranja.
Za više informacija obratite se najbližem koncesionaru.
*Renault zadržava pravo izmjene i ranijeg završetka trajanja ponude
**Posebni uvjeti za financiranje vozila putem financijskog i operativnog leasinga u suradnji su s UniCredit
Leasing Croatia d.o.o. Za financiranje putem financijskog leasinga godišnja fiksna kamatna stopa vezana za EUR
iznosi 4,99%, a za HRK 5,50%, trošak obrade iznosi 2,00% od cijene vozila u koju je uključen PDV i PPMV ukoliko
su primjenjivi (dalje: cijena vozila) te EKS iznosi 6,41% do 8,11%. Period financiranja je od 24 do 84 mjeseca,
učešće iznosi minimalno 10,00% od cijene vozila, a otkupna vrijednost 1,00% od cijene vozila. Leasing rata je
mjesečna te se prilikom financiranja u EUR plaća do datuma dospijeća u kunskoj protuvrijednosti prema
prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. za EUR na dan izdavanja računa, a prilikom financiranja u HRK do
datuma dospijeća izraženog na računu.
Reprezentativni primjer ugovora o financijskom leasingu sa potrošačem sukladno Zakonu o potrošačkom
kreditiranju:
U slučaju kada cijena vozila iznosi 150.000 HRK, učešće je u iznosu od 30.000 HRK, a iznos financiranja je
120.000 HRK.
Za financiranje putem financijskog leasinga na period od 60 mjeseci godišnja fiksna kamatna stopa vezana za
HRK iznosi 5,50%, trošak obrade iznosi 3.000 HRK, leasing rata iznosi 2.270,36 HRK, otkupna vrijednost iznosi
1.500 HRK, a EKS iznosi 6,68%. Leasing rata je mjesečna, izražava se u HRK i plaća, do datuma dospijeća. Ukupan
iznos koji primatelj leasinga mora platiti iznosi 170.721,60 HRK.“ Akcija ne vrijedi za modele Twingo, Clio
Generation (Clio IV).
***Jamstvo od 5 godina obuhvaća 2 godine tvorničkog jamstva i produljeno jamstvo za 3., 4., i 5. godinu ili
100.000 km, osim za modele Koleos i Talisman gdje obuhvaća 3 godine tvorničkog jamstva i produljeno jamstvo
za 4., i 5. godinu ili 150.000 km te vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju navedenih uvjeta.
**** Održavanje My Revision obuhvaća 4 godina održavanja ili 80.000 km, a vrijedi do ispunjenja prvog od dvaju
navedenih uvjeta bez obzira na način financiranja. Ponuda vrijedi za sve fizičke osobe pri kupnji novih Renault
modela. Akcija ne vrijedi za model Twingo, Twingo Z.E., Clio Generation, Talisman Life Blue dCi 150 i ZOE.
Renault Nissan Hrvatska d.o.o.
Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb

