MAZDA 3 2.0 Kanjo

Promocja "Outlet samochodów w GO-leasing"!

1 068,00
rata netto miesięcznie

108 400,00

10%

bez limitu

wpłata wstępna

60 miesięcy

Limit roczny

okres użytkowania

AUTO DOSTĘPNE OD RĘKI

Samochód DEMO: NIE
Serwis: Wg kosztów

cena katalogowa

rzeczywistych

DANE TECHNICZNE

OPIS OFERTY

rok produkcji: 2020
przebieg: 1 km
pojemność skokowa: 1 998,0 dm 3
moc: 150 km
rodzaj paliwa: Benzyna
skrzynia biegów: Manualna

Rata miesięczna zawiera bezpłatną rejestrację auta oraz montaż GPS (skuteczniejsza
ochrona przed kradzieżą). Jeśli potrzebujesz uzgodnić ubezpieczenie i inne warunki
oferty - skontaktuj się z naszym doradcą. Od ręki otrzymasz dokładne informacje.
Dopasujemy atrakcyjne warunki zgodnie z analizą Twoich oczekiwań.
Gwarantowana cena wykupu końcowego: 21 052,07 zł netto (opcja - możesz wykupić
lub zwrócić auto po zakończeniu umowy)

* Serwis MAXI zawiera wszystkie koszty serwisowe, ponoszone podczas użytkowania auta w

*** Serwis PIERWSZY PRZEGLĄD: pierwszy przegląd okresowy zgodnie z instrukcją

całym okresie leasingu, w tym:

producenta: wymiana oleju, wymiana filtra oleju, wymiana filtra klimatyzacji (jeśli przewidziano

1. Wszystkie wymagane przeglądy zgodnie z instrukcją producenta, np. wymiana oleju, wymiana

w pierwszym przeglądzie), czynności i części zgodnie z instrukcją producenta dla pierwszego

filtrów: klimatyzacji, pyłkowych, paliwa, oleju, inne wymagane części zgodnie z książką

przeglądu.

serwisową.

**** Serwis wg kosztów rzeczywistych bezpłatna serwisowa karta rabatowa (rabaty do

2. Wszelkie elementy eksploatacyjne takie jak np. klocki hamulcowe przód i tył, tarcze

20%) na:

hamulcowe, drążki stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych, amortyzatory, pióra

• części zamienne oraz usługi serwisowe świadczone przez autoryzowane stacje obsługi jak i

wycieraczek, żarówki, pozostałe części i podzespoły, które będą konieczne do wymiany

niezależne punkty serwisowe

zgodnie z oceną ASO.

• wymianę i składowanie opon

3. Wszystkie wymagane okresowe badania techniczne.

• naprawy i wymianę szyb

4. Wszelkie naprawy nie objęte gwarancją producenta np.: koło zamachowe, elementy

• wsparcie w likwidacji szkód komunikacyjnych

zawieszenia, elementy układu elektrycznego czy wydechowego, skrzynia biegów itp.
** Serwis MINI: wszystkie wymagane przeglądy zgodnie z instrukcją producenta: wy- miana
oleju, wymiana filtrów: klimatyzacji, pyłkowych, paliwa, oleju, inne wymagane części zgodnie z
książką serwisową.

Wszystkie w/w warianty serwisu zawierają:
• Likwidacja szkód komunikacyjnych + zapłata VAT za naprawę pojazdu.
• Assistance szkodowe + samochód zastępczy na czas naprawy blacharsko-lakierniczej.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Szukasz więcej informacji? Chętnie pomogę:

Dział Sprzedaży

728 991 650
auto@go-leasing.pl

Więcej ofert na go-auto.pl

