
Benefitní nabídka operativního leasingu 
předváděcích vozidel pro zaměstnance
Z aktuální nabídky vozidel pro Vás vybíráme:

Až 30% sleva z běžné splátky operativního 
leasingu

Předváděcí vozidla s nájezdem  
do 10 000 km

Možnost konfigurace předváděcího vozu dle 
Vašeho přání

Vozidlo k užívání do 2 měsíců od objednání

Jednoduché on-line objednání vozidla 
z pohodlí domova

Individuální volba služeb, km nájezdu 
a délky leasingu

Možnost přednostního odkupu vozidla na 
konci leasingu

Přesvědčte se sami, 
jak výhodné to je!
Pro poskytnutí benefitní  
nabídky nás kontaktujte na  
+420 222 829 399 či na  
go@leaseplan.cz. Obratem  
Vám kompletní nabídku 
vozidel zpřístupníme.

Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou
ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského 
zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká zájemci nárok na uzavření smlouvy o operativním leasingu. 
Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedené, přičemž společnost LeasePlan Česká republika, 
s.r.o.  si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před 
uzavřením smlouvy o operativním leasingu.
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*  Uvedená splátka odpovídá leasingu na 30 měsíců s nájezdem 10 000 km ročně. Splátka zahrnuje povinné ručení, 
havarijní pojištění s 10% spoluúčastí, pravidelný servis vozidla, silniční asistenci a náhradní vozidlo při pojistné 
události zdarma.

 

měsíčně od

7 094 Kč
včetně
DPH *

ŠKODA Karoq 1.6 TDI 85 kW 
DSG Style

 

měsíčně od

4 578 Kč
včetně
DPH *

ŠKODA Rapid 1.0 TSI 70 kW 
Ambition

nové za 

5 878 Kč

nové za 

8 899 Kč

 

měsíčně od

7 134 Kč
včetně
DPH *

ŠKODA Octavia 2.0 TSI 180 kW 
DSG RS

nové za 

10 720 Kč

 

měsíčně od

5 248 Kč
včetně
DPH *

ŠKODA Octavia 1.0 TSI 85 kW Ambition 
+paket Ambition Plus 

nové za 

7 375 Kč

Připravujeme pro Vás online katalog 
s velkým množství automobilů�


