Novinky v ARVAL clubu
ARVAL KARTA
POUŽÍVEJTE K PLATBÁM SVOJI ARVAL KARTU A VYUŽÍVEJTE JEJÍ VÝHODY

SLEVA

6%

na tankování



platby na všech čerpacích stanicích v ČR i zahraničí
se zvýhodněnou slevou 6 %*



každý měsíc můžete na palivu ušetřit až 800 Kč,
Vaše roční úspora tak může být až 9.600 Kč



možnost použití v celé síti MasterCard a podpora bezkontaktních plateb



kreditní karta je s bezúročným obdobím až 55 dní

* standardní sleva činí 4 %, zvýhodněná sleva 6 % platí v období od 1. 4. do 31.12. 2016
Příklad splácení úvěru ve výši 150 000 Kč: roční úroková sazba 22,68 %, RPSN 26,37 %, celkem zaplatíte 169 888 Kč, výše splátky 14 157 Kč (dodatečné předpoklady pro výpočet
RPSN: aktuální úvěrový rámec je vyčerpán ihned převodem na bankovní účet klienta, úvěr je poskytnut na 1 rok a je splácen stejně vysokými měsíčními splátkami počínaje
1 měsíc po dni prvního čerpání, bez dalšího čerpání v průběhu splácení), měsíční poplatek za správu a vedení úvěrového účtu 69 Kč. Poskytovatelem finančních služeb je společnost
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, vystupující pod obchodní značkou CETELEM, www.cetelem.cz.

ARVAL CREDIT
VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ OJETÝCH VOZIDEL Z NAŠÍ NABÍDKY PO UKONČENÍ OPERATIVNÍHO LEASINGU


peníze na nákup vozu přímo na váš účet



bez poplatků za uzavření a vedení úvěru



okamžitě se stáváte vlastníkem vozidla



nepožadujeme uzavření havarijního pojištění

Výhodná fixní úroková sazba a žádné ručení vaším vozem!
Příklad splácení úvěru ve výši 200 000 Kč: délka splácení 60 měsíců, měsíční splátka úvěru 4 054 Kč, roční úroková sazba 7,99 %,
RPSN 8,29 %, celková částka splatná klientem 243 240 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč. K úvěru lze sjednat pojištění
schopnosti splácet v rozsahu SOUBOR STANDARD s úhradou za pojištění 4,79 % z měsíční splátky úvěru. Celková měsíční splátka
včetně úhrady za pojištění 4 248 Kč. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru. Poskytovatelem finančních služeb
je společnost BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, vystupující pod obchodní značkou CETELEM, www.cetelem.cz.

PRONÁJEM KARAVANŮ, PŘÍVĚSŮ A MOTOCYKLŮ
VYUŽIJTE NAŠI SPECIÁLNÍ NABÍDKU NA PRONÁJEM LUXUSNÍCH OBYTNÝCH VOZŮ,
PŘÍVĚSŮ, MOTOCYKLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


sleva ve výši až 10 % na pronájem obytných vozů,
přívěsů, motocyklů a veškerého příslušenství



možnost výběru z více než 20 obytných vozidel



pestrá nabídka motocyklů zastoupená několika
kategoriemi i objemovými skupinami

Tato nabídka je platná jen do 31. 12. 2016!

Pro více informací navštivte
www.arvalclub.cz
We care about cars. We care about you.

