PROGRAM WYNAJMU POJAZDÓW

AUTO PLAN

Klient biznesowy

Fiat Tipo(1)
E6D S POP 1.4 16v
Pojemność silnika (w cm3)

1 368

Rodzaj paliwa

Benzyna

Moc silnika (w KM)

95

Rodzaj skrzyni biegów

Manualna

Kolor

Czerwony, czarny

Rodzaj nadwozia

Hatchback

Wartość katalogowa auta

60 750 zł

CENNIK W RAMACH PROGRAMU „AUTO PLAN”:
Okres umowy
(w miesiącach)

Opłata w ramach pakietu BASIC z rocznym limitem przebiegu*

30

15 000 km
719 zł

25 000 km
769 zł

35 000 km
819 zł

Dopłata do pakietu
STANDARD (opony)
50 zł

WYPOSAŻENIE
 Lakier metalizowany
 Felgi stalowe 15’’
 Klimatyzacja manualna

 Lusterka zewnętrzne
podgrzewane, regulowane
automatycznie

 Radio UConnect z portem USB i
systemem Bluetooth
 Kierownica ze sterowaniem
radioodtwarzaczem

KOLOR NADWOZIA
 Czerwony Amore

 Czarny Cinema

*Podane opłaty są cenami netto za miesiąc i nie zawierają podatku VAT 23%. Rok modelowy 2019.

Klient biznesowy

AUTO PLAN – PROGRAM WYNAJMU POJAZDÓW
AUTO PLAN to program dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (2). Program pozwala na użytkowanie
wybranego samochodu (do 3,5 tony) z dostępnej propozycji pojazdów w ramach stałej miesięcznej opłaty(3), bez
żadnych dodatkowych kosztów (z wyjątkiem paliwa i płynów eksploatacyjnych np. płynu do spryskiwacza).

Zalety programu AUTO PLAN
 Obsługa serwisowa wynajętego samochodu
 Ubezpieczenie AC, OC oraz NNW + Assistance 24/7
 Samochód zastępczy
 Likwidacja szkód komunikacyjnych
 Karta paliwowa
 Raportowanie(4)
 Możliwość rozszerzenia propozycji o zakup, wymianę i serwis ogumienia(5)
Co zyskujesz korzystając z programu AUTO PLAN:
Pewność, że awaria samochodu nie wygeneruje dodatkowych kosztów i nie spowoduje niezaplanowanych wydatków.
Masz jedną, stałą, miesięczną opłatę, zawierającą koszty związane z finansowaniem i obsługą samochodu.
Miesięczna, stała opłata zawiera:

 Finansowanie, rejestracja

 Likwidacja szkód
 Samochód zastępczy
 Naprawy i przeglądy

i użytkowanie pojazdu

 Ubezpieczenie OC i AC
 Assistance

 Raportowanie
 Ogumienie (w przypadku dopłaty
do pakietu STANDARD)

BEZ ZOBOWIĄZAŃ DO WYKUPU AUTA
(po upływie czasu określonego w umowie (6) po prostu oddaj auto i skorzystaj z możliwości wynajęcia kolejnego)
W przypadku pytań prosimy o kontakt

22 134 00 05

ZAPRASZAMY

WWW.BNPPARIBAS.PL

OPŁATA ZA POŁĄCZENIE WG CENNIKA OPERATORA

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. (1) Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona do 50 sztuk tego modelu – decyduje kolejność
podpisania Umów Najmu. Dostępność modelu – wrzesień 2019 r. Propozycja skierowana jest do Klientów Banku BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 (zwanego dalej „Bankiem”). Arval zawiera
Umowy Najmu z Klientami Banku i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność, przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z wszelkiej odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu
Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta Banku.(2) Program „Auto Plan” jest kierowany do Klientów prowadzących działalność gospodarczą na uproszczonej lub
pełnej rachunkowości. Warunkiem skorzystania z programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań przez dostawcę usługi. Dostawcą usługi jest ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), będący częścią grupy BNP Paribas.(3) Zawarte w ramach stałej miesięcznej opłaty usługi dotyczą pakietu Basic.(4) Raportowanie dotyczy: przegląd floty,
przegląd zdarzeń operacyjnych i technicznych, dostępu do systemu raportowania on-line (MyArval), możliwość pobierania danych o pojazdach, usługa faktur elektronicznych i załączników, zarządzanie mandatami, paliwem,
szkodowością.(5) Dodatkowy sezonowy komplet opon, wymiana i przechowywanie ogumienia wymaga rozszerzenia propozycji serwisu z pakietu Basic na Pakiet Standard za dodatkową, miesięczną opłatą uzależnioną od
marki i modelu samochodu.(6) Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na okres 30 miesięcy. Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający
NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony. ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowany w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000029819, posiadający
NIP 521-30 33-865 oraz kapitał zakładowy w wysokości 11 500 000 zł, w całości wpłacony.

