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Nové Sandero Stepway Comfort TCe 90 MY22

Zimné pneumatiky zdarma

Zvýhodnenie 20% na balíky
príslušenstva

Akciová cena
15 190 €

https://skladove-vozidla.dacia.sk/nove-sandero-stepway-comfort-tce-90-my22-v27032/
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Farba:
sivá Highland
Umiestnenie:
AUTO MARKET, a.s., Žilina
Číslo vozidla:
6907A
Palivo:
Benzín
Farba čalúnenia:
Interiér Expression
Sériová výbava:
16“ kolesá FLEXWHEEL SARIA tmavosivá, Predný a zadný nárazník čiastočne lakovaný vo farbe karosérie, Ochranné oplastovanie
vpredu, vzadu a na bokoch karosérie, Modulárne pozdĺžne strešné lišty vo farbe sivá Quartz, Predné hmlové svetlomety, Vonkajšie
spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané vo farbe karosérie, Dvojitá podlaha batožinového priestoru, Textilný poťah
palubnej dosky a lakťových opierok na predných dverách, Volant potiahnutý umelou kožou, Dažďový senzor, Elektricky ovládané
predné a zadné okná, impulzné ovládanie na strane vodiča, 8“ dotyková obrazovka, odnímateľný držiak smartfónu, zrkadlenie
smartfónu prostredníctvom USB káblu (kompatibilné s Apple CarPlay a Android Auto), 4 reproduktory
Doplnková výbava:
Paket Parkovanie Plus (predné a zadné parkovacie senzory, zadná parkovacia kamera, systém sledovania mŕtveho
uhla),Rezerva,Technické kritérium SK
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Uvedená cena je záväzná iba u predajcu Dacia, ktorý je vyššie výslovne uvedený, Renault Slovensko, spol. s r.o. nezaručuje reálnu
dostupnosť Vami vybraného vozidla a ani uvedenú cenu. Pre konkrétne informácie a záväznú ponuku kontaktujte vybraného predajcu.
Akčná cena modelu DUSTER vo výbave Comfort Limited obsahuje zvýhodnenie 300 € a zvýhodnenie 200 € , ktoré je platné len pri
využití financovania Dacia Easy.
Dodatočné zvýhodnenie 200 € z ceny vozidla platí od 1. 11. do 31. 12. 2022 alebo do odvolania na vybraté vozidlá Duster a iba pri
využití akcie Dacia Easy v rámci značkového financovania Dacia Financial Services. Dacia Financial Services znamená financovanie
poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Akciová ponuka zimných pneumatík platí od 26. 9. do 31. 12. 2022 alebo do odvolania. Ponuka zimných pneumatík platí pre 4 ks
zimných pneumatík podľa rozmeru pneumatík v základnej výbave konkrétnej verzie vozidla.
Detailnú ponuku balíkov príslušenstva nájdete v cenníkoch príslušenstva na dacia.sk. Zľava sa počíta z odporúčanej ceny príslušenstva
s DPH a nevzťahuje sa na montáž, platí iba na produkty.
Duster: spotreba 4,8 – 6,8 (l/100 km), emisie CO2 126 – 154 (g/km). Sandero: spotreba 5,2 – 5,7 (l/100 km), emisie CO2 117 – 124 (g/km).
Sandero Stepway: spotreba 5,2 – 5,7 (l/100 km), emisie CO2 125 – 127 (g/km). Lodgy: spotreba 4,7 – 5,1 (l/100 km), emisie CO2 124 –
133 (g/km). Jogger: spotreba 5,6 – 5,7 (l/100 km), emisie CO2 127 – 129 (g/km). Spring: kombinovaná spotreba EV - 12kW/km. Uvedené
spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu
vozidla. Vyobrazenie vozidla je iba ilustratívne.
Dacia Sandero Essential SCe 65, cenníková cena 10 650 €: Pri financovaní vozidla prostredníctvom finančného lízingu s úrokom 5,9 %
p.a. na 4 roky a pri financovanej hodnote 7 455 € zaplatíte 47 mesačných splátok s havarijným poistením vo výške 124,25 € a poslednú
splátku s havarijným poistením vo výške 4 286,63 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €,
poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 11,94%. Celková čiastka s havarijným poistením, ktorú 48 splátkami
zaplatíte je vo výške 10 187,54 €. Denný výdavok 4,08 € je skalkulovaný zo základnej ceny najnižšej verzie modelu, ako podiel súčtu
dvanástich mesačných splátok financovania vrátane havarijného poistenia a čísla 365. Údaje pre komunikáciu sú zaokrúhlené. Pred
splatnosťou poslednej splátky sa klient môže rozhodnúť pre jednu z možností - (1) poslednú splátku zaplatiť a vozidlo si ponechať, (2)
rozložiť poslednú splátku na ďalšie obdobie financovania, (3) predať vozidlo dílerovi za dohodnutú kúpnu cenu (podmienka max.
nájazdu 20 000 km/ročne) alebo (4) vrátiť vozidlo financujúcej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. v súlade so Sprievodcom
vrátením vozidla, uverejneným na webovej stránke spoločnosti (podmienka max. nájazdu 20 000 km/ročne). Dacia Financial Services
znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Tieto internetové stránky slúžia k prezentácii vozidiel DACIA, ktoré sú súčasťou skladových zásob jednotlivých predajcov autorizovanej
siete DACIA. Zobrazenie vozidla je len ilustratívne. Prezentácia vozidiel na tejto internetovej stránke nie je návrhom na uzavretie
kúpnej zmluvy a odoslanie vyplneného formulára nie je záväznou objednávkou vozidla, ale informatívny záujem o vybrané vozidlo.
Konkrétne podmienky predaja vybraného vozidla vám poskytne vami vybraný predajca autorizovanej siete DACIA, ktorý vás bude po
odoslaní riadne vyplneného formulára kontaktovať do 24 hodín.
Zmluvná záruka DACIA 3 roky/100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými
podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
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