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ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «АТОН-ХХI»
пропонує Вам отримати на умовах лізингу
вантажні автомобілі, спеціальну
та сільськогосподарську техніку
провідних виробників.
Базові умови лізингу:
Параметри

Вантажні автомобілі, спеціальна
та сільськогосподарська техніка

Вид лізингу

Фінансовий лізинг

Оперативний лізинг

Строк лізингу

Від 12 до 60 місяців

Від 12 до 60 місяців

Лізингова маржа, % в рік
Разова комісія

Від 15,5%

Від 15%

За домовленістю

За домовленістю

Оплата лізингових платежів

щомісячно

щомісячно

Графік лізингових платежів

Класичний, ануїтет

Класичний, ануїтет

Участь власним капіталом

Від 25-30% первісної вартості Від 25-30% первісної вартості

Застава

Автомобіль, що передається в Автомобіль, що передається
лізинг, в залежності від об’єкта
в лізинг, в залежності від
можливо додаткове
об’єкта можливо додаткове
забезпечення
забезпечення

Страхування КАСКО та цивільна відповідальність

На строк лізингу

На строк лізингу

Викуп об’єкта лізингу

0

Від 7 % первісної вартості

Додаткові щомісячні комісії, штрафи за
дострокове припинення договору лізингу

0

0

В повному обсязі, виходячи
з генерального договору
про співпрацю з дилером

В повному обсязі, виходячи з
генерального договору про
співпрацю з дилером

Знижки на придбання автомобілів, знижки на
технічне обслуговування, придбання запасних
частин тощо

• максимальні знижки на техніку, передбачені спільними
програмами з дилерами;
спеціальні знижки по % ставці за договором лізингу;
• оптимальні ціни на сервісне обслуговування, знижки
на запасні частини; гарантійне обслуговування,
передбачене заводом виробником;
• програма лояльності, передбачена
виробником/імпортером;
• зареєстрована техніка з усіма сплаченими
обов’язковими платежами та податками;
• найбільш низькі страхові тарифи, повне страхування
техніки на умовах КАСКО,
ОСАГО на період договору
лізингу, цілодобовий
асістенс страхової компанії,
повне юридичне
супроводження страхового
випадку;

www.aton-leasing.com info@aton-leasing.com olegr@aton-leasing.com

