Представи си
горски въздух
в градския трафик.

Лизинг за покупка на електромобили
С възможност за нулева първоначална вноска и преференциални условия.
Заявете на тел. 02 9765 100
или на www.unicreditleasing.bg

СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕН ПРОДУКТ ЗА ПОКУПКА НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ
(ЗЕЛЕН ЛИЗИНГ).
Ние от УниКредит Лизинг и УниКредит Застрахователен Брокер
направихме следваща стъпка към общото ни по-добро бъдеще –
сега можеш да се радваш на удобствата на личния си автомобил
без замърсяване на околната среда, с по-лесна поддръжка на двигателя
и лесен достъп, без заплащане на допълнителни такси. При това
с преференциални условия от УниКредит.

ЗАЩО ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ Е ПО-ДОБРИЯТ ИЗБОР?
•
•
•
•
•

Нулеви CO2 емисии при управление;
Безшумно пътуване с електромобила;
Без еко такса и без годишен местен данък;
Безплатно паркиране в Синя и Зелена зона в големите градове;
Оптимизирани разходи за сервизно обслужване.

ПРЕДИМСТВА НА ЗЕЛЕНИЯ ЛИЗИНГ ОТ УНИКРЕДИТ
• Преференциални лихвени условия;
• Възможност за финансиране без първоначална вноска;
• Структуриране на персонализирани месечни вноски, с възможност
за остатъчна стойност в края на лизинговия период;
• Удължен срок на изплащане - до 72 месеца, т.е. 6 години;
• Бърза и опростена процедура за кандидатстване и одобрение;
• Без ограничения при избора на доставчик и марка на автомобила;
• Допълнителни отстъпки и подаръци за съществуващи клиенти
на УниКредит България.

ЕКСКЛУЗИВНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА КЛИЕНТИТЕ, ИЗБРАЛИ ЗЕЛЕН ЛИЗИНГ
От УниКредит Застрахователен брокер:
• Специален застрахователен пакет, включващ пълна застраховка
„Каско“ и застраховка „Гражданска отговорност“ (за клиенти на
УниКредит България застраховката е безплатна за първата година
от договора за лизинг);
• Репатриране на електромобила до най-близката зарядна станция
при загуба на заряд;
• 24/7 съдействие при настъпване на застрахователно събитие,
както и възможност за завеждане на щети на място;
• Пестите не само пари, но и ценно време.

Централен офис:
СОФИЯ 1303
ул. „Гюешево“ 14, ет. 1
тел. 02 9765 100
www.unicreditleasing.bg

Регионални офиси:
БЛАГОЕВГРАД 2700
ул. „Цар Иван Шишман“ №22
тел.: 073 887 985

ПЛЕВЕН 5800
ул. „Цар Симеон“ №11
тел.: 064 800 234

БУРГАС 8000
ул. „Александровска“ №22
тел.: 056 871 568

ПЛОВДИВ 4000
ул. „Иван Вазов“ №4
тел.: 032 900 250

ВАРНА 9000
бул. „Сливница“ №28
тел.: 052 678 029

РУСЕ 7000
ул. „Кирил Старцев“ №5
тел.: 082 838 138

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000
ул. „Васил Левски“ №13
тел.: 062 615 711

СТАРА ЗАГОРА 6000
бул. „Цар Симеон Велики“ №126
тел.: 042 696 236

www.unicreditleasing.bg

02 9765 100

