
Akce: PLATEBNÍ PRÁZDNINY U SUZUKI                                                          

Kupte auto v červnu, splátky začněte platit až v září! 
 
Jedná se o úvěr, v rámci něhož klient každý rok po dobu financování nehradí 3 měsíce v roce splátky úvěru, 
a to v červenci a srpnu a v prosinci. 
V době platebních prázdnin je hrazeno pravidelně pouze pojistné. 
 
Délka trvání smlouvy je 48 měsíců, klient tedy hradí splátky celkem 36 měsíců a 12 měsíců má platební prázdniny. 
Pojištění vozu hradí po celou dobu trvání smlouvy, tj. 48 měsíců. 
Akce platí pro vozy převzaté klientem do 30. 6. 2012. 
 
 
Příklad splácení – náhled od uzavření úvěrové smlouvy (od 1.6.do 30.6.2012) do konce roku  2012: 
 
Červen podpis úvěrové smlouvy, úhrada akontace*, převzetí vozu 
                                   *=částečná přímá platba klienta ve výši 10-70% pořizovací ceny vozu  

Červenec splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Srpen splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Září až listopad standardní splátka úvěru + pojištění vozu 
Prosinec splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
 
Tento režim splácení pokračuje i v dalších letech, tzn např. v roce 2013: 
 
Leden až červen standardní splátka úvěru + pojištění vozu 
Červenec  splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Srpen splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Září až listopad standardní splátka úvěru + pojištění vozu 
Prosinec splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
 

 
Dodatečný bonus :            Prodloužená záruka včetně služeb Suzuki Assistance po dobu 5 let    v hodnotě::::    
 6 000 Kč pro model SX4, Jimny 
 4 550 Kč pro model Alto, Splash, Swift 
 7 920 Kč pro model Kizashi, Grand Vitara 
      

Akce:  50 na 50 bez navýšení                                                                      
 
Zaplaťte polovinu ceny vozu při převzetí a druhou polovinu bez navýšení až za rok! 
 
V rámci této akce zaplatíte polovinu pořizovací ceny vozidla při podpisu úvěrové smlouvy. 
V průběhu následujících 12 měsíců nesplácíte cenu vozu, platíte ve 12 splátkách pouze pojištění automobilu. 
Druhou polovinu ceny vozu uhradíte najednou zároveň s poslední dvanáctou splátkou pojištění vozu. 
Akce platí pro vozy převzaté klientem do 30. 6. 2012. 
 
 
Příklad splácení – náhled od uzavření úvěrové smlouvy v době od 1.6. do 30.6.2012: 
 
Červen 2012   podpis úvěrové smlouvy, úhrada akontace ve výši 50% pořizovací ceny, převzetí vozu 
Červenec 2012       splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Srpen 2012                splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Září 2012                     splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Říjen 2012                   splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Listopad 2012               splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Prosinec 2012             splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Leden 2013                  splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Únor 2013                   splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Březen 2013                splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Duben 2013                 splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Květen 2013                splátka úvěru = 0 Kč + pojištění vozu 
Červen 2013                splátka úvěru = zbylých 50% ceny vozu bez navýšení + pojištění vozu       
 

 
 

Akce:  ÚVĚR S 0% NAVÝŠENÍM SPLÁTEK a prodlouženou zárukou včetně služeb Suzuki Assistance na 5 
let zdarma 
 
Podmínky: 

• Akontace 30% - 70% z pořizovací ceny vozu 
• Doba splácení 12, 24, 36 nebo 48 měsíců 

 
 
Podrobné informace ohledně všech výše uvedených akcí získáte při návštěvě našeho autosalonu ve Fryštáku u Zlína nebo na  
Tel. 724 209 511, případně e-mailem na: prodejna@simcar.cz 
 


