ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ В ЛЕВА ОТ ОББ ИНТЕРЛИЙЗ
ОФЕРТА ЗА КЛИЕНТИТЕ НА ПОК ОББ
+ Бонус: Безплатна годишна винетка
Ще Ви съдействаме да изберете желания от Вас нов автомобил от официален дилър
за България на избраната от Вас марка;
Ще Ви предоставим възможността да се възползвате от допълнителни бонуси или
преференциални условия, договорени с нашите партньори;
Ще изготвим подходящата за Вас лизингова схема:
Възможност за избор между фиксиран и променлив лихвен процент;
Възможност за избор на срок за погасяване на лизинговите вноски от 12 м. до 60 м.;
Възможност за избор на желания от Вас размер на първоначална вноска /мин. 10%от
цената на автомобила, дължими при подписване на договора за лизинг/;
Ще Ви съдействаме за подписване на договора за лизинг по най-удобния за Вас
начин, в това число и възможност за отдалечено подписване чрез дигитално
приложение;
Ще Ви съдействаме за регистриране на избрания от Вас автомобил в съответната
дирекция „Пътна полиция“ на МВР;
Ще Ви съдействаме за застраховане на избрания от Вас автомобил и подновяване на
застраховката през целия срок на лизинга;
Ще Ви съдействаме за заплащане на данък превозни средства към Столична община
през целия срок на лизинга;
През целия срок на лизинга ще Ви съдействаме с допълнителни услуги, свързани с
ползването на избрания от Вас автомобил /при желание, услугите се заявяват от Ваша
страна и се заплащат по Ценоразпис/;
В края на лизинговия срок ще прехвърлим правото на собственост върху избрания от
Вас автомобил /при договори със затворен край/ или ще Ви дадем възможност да ни
върнете автомобила и при желание да вземете нов, отново на лизинг /при договори с
отворен край/.
Безплатен годишен винетен стикер за предоставения по договора за лизинг
автомобил и се активира към дата на предаване на автомобила от ОББ ИНТЕРЛИЙЗ на
клиента.

Попитайте ни за Вашата индивидуална оферта на безплатен телефон 0800 12 666, всеки
делничен ден от понеделник до петък от 09:00 ч. до 17:30 ч., или по електронна поща на адрес:
interlease@interlease.bg

