BMW SELECT.
ГнУчкий кредит.

Із задоволенням
за кермом

зробіть вибір з леГкістю і ваш авто завжди
бУде відповідати вашим поточним потребам.

30%

від
перший внесок

ваш
вибір

низькі
щомісячні
платежі

?

як це працюЄ
Ви щомісяця робите низькі оплати завдяки
фіксації залишкового платежу. Для зручності
обираєте термін та розмір першого внеску.
В кінці терміну Ви маєте змогу вибрати варіант,
що найкраще підходить для Вас:
1. Продовжити кредит ще на 3 роки.
2. Внести останній платіж.

3.

Скористатися програмою Trade-in
сплативши останній платіж. Різниця
може бути використана, як перший
внесок за новий автомобіль.

BMW Select дозволяє Вам робити
більш низькі щомісячні платежі,
щоб Ваші гроші працювали саме для Вас.

Відділ кредитування АВТ Баварія Україна: тел. (050) 444-90-80.
На автомобілі BMW i розповсюджується гарантія 2 роки без обмеження пробігу.

Умови проГрами BMW SELECT*.

переваГи проГрами.

•
•
•

•
•

Перший внесок від 30% до 60% вартості авто
Відсоткова ставка від 1,99%
Термін кредитування: до 24-х місяців
ТЕРМІН
КРЕДИТУ

ВІДСОТКОВА СТАВКА
ПРИ АВАНСІ
30-45%

50-60%

12 місяців

2.99%

1.99%

24 місяці

9.99%

7.99%

•
РАЗОВА
КОМІСІЯ
2.99%

•
•

Зручні умови фінансування
Можливість частіше володіти новим автомобілем,
що відповідає Вашим поточним потребам
Мінімальні оплати завдяки гнучкості розміру
першого внеску та фіксцації залишкового платежу
Свобода вибору та визначення з остаточним
платежем в кінці терміну фінансування
Можливість користування офіційною програмою
BMW Trade-in

приклад розрахУнкУ фінансУвання для проГрами BMW SELECT*.
МОДЕЛЬ

ЦІНА

ТЕРМІН
КРЕДИТУ

BMW i3

1 200 000 грн.

24 місяці

АВАНС

ЩОМІСЯЧНИЙ
ПЛАТІЖ

30%

360 000 грн.

26 015 грн.

50%

600 000 грн.

13 686 грн.

*Ви можете отримати «Авто в кредит» на наступних умовах: максимальний строк – 12 місяців, максимальна сума – 1750000 грн., процентна ставка – 1.99 % річних (база нарахування
365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2.99 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за внесення обтяження в ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання
витягів з державних реєстрів – 199 грн. (за 1 особу). Реальна процентна ставка становить 6.35 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за
виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування
дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Вашого офіційного дилера BMW. Ми будемо раді надати
Вам необхідну інформацію та розробити індивідуальні пропозиції саме для Вас.

Офіційний імпортер BMW – АВТ Баварія Україна
київська обл., бориспільський р-н, с. Гора,
вул. бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-9999
Офіційні дилерські компанії BMW в Україні:

*Представлені кредитні продукти BMW Financial Services
забезпечуються нашим фінансовим партнером
CrédiT AgriCole (АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”).
Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

Київ: авт баварія київ, київська обл., бориспільський р-н,
с. Гора, вул. бориспільська 16-16/1, тел.: (044) 365-3333
Київ: авт баварія київ, бул. в. Гавела, 4, (044) 490-77-33
Вінниця: баварія центр, тел.: (0432) 555-995
Дніпро: авт баварія-дніпропетровськ, (056) 744-95-95
Житомир: форвард к, (0412) 433-777
Запоріжжя: афц баварія, (0612) 96-88-38
Івано-Франківськ: альянс преміум, (0342) 74-45-00
Краматорськ: талисман, (050) 308-00-08
Кременчук: автосервіс альянс, (0536) 77-08-11
Кривий Ріг: авторитет тб, (056) 462-0330
Львів: христина, (032) 244-19-00
Львів: арія моторс, (032) 23-23-500
Миколаїв: бавария юг, (0512) 555-233
Одеса: емералд моторс, (048) 740-55-55
Полтава: автосервіс-альянс, (0532) 600-400
Ужгород: ідеал м, (050) 300-55-95
Харків: бавария моторс, (057) 766-17-50, (057) 727-61-00
Херсон: центр херсон, (050) 318-6001
Хмельницький: баварія захід, (0382) 78-57-00

01004, Україна, м. київ
вул. пушкінська, 42/4
тел.: 0 800 30 5555

www.bmw.ua

www.credit-agricole.ua

CRÉDIT AGRICOLE
(АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”)

