
Bohatá výbava vozidla: LED svetlomety, parkovacie senzory vpredu a vzadu, zadná parkovacia kamera, 
navigačný systém, digitálny prístrojový panel, keyfree systém, tempomat, vyhrievané čelné sklo, vyhrievané 
predné sedadlá, vyhrievaný volant, automatická 2-zónová klimatizácia, a mnoho ďalšieho. V prípade výbavy 
Titanium X je ešte naviac Full LED predné svetlomety, elektrické otváranie 5. dverí, prémiový audiosystém 
B&O s 10 reproduktormi vrátane subwooferu a mnoho ďalšieho.

Havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Servis vozidla v autorizovanom servise  
v zmysle predpisov výrobcu.

FordPass – vzdialený prístup k vášmu
vozidlu, nech už sa nachádzate kdekoľvek.Zimné pneumatiky.

Diaľničná známka.

V ponuke je zahrnuté:

Forma financovania: Prenájom, bez akontácie

V prípade záujmu alebo otázok, kontaktujte autorizovaného dílera značky FORD.

Podmienky uplatnenia ponuky:
•  Mesačné splátky sú uvedené s DPH a predstavujú orientačnú hodnotu, finálna splátka sa môže odlišovať.
•  Ponuka je platná do 31.03.2023, počet vozidiel je limitovaný, vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok a ponuky.
•  Obrázok vozidla je ilustračný.

FORD KUGA MÔŽETE MAŤ TERAZ ZA:

Dĺžka prenájmu: 3 roky  
s celkovým nájazdom 60 000 km.

560 € / mesačne vo výbave Titanium s motorizáciou 1.5 EcoBoost s výkonom 150 koní, 
pohonom na predné kolesá a manuálnou prevodovkou, palivo – benzín
570 € / mesačne vo výbave Titanium s motorizáciou 1.5 TDCi s výkonom 120 koní, pohonom 
na predné kolesá a manuálnou prevodovkou, palivo – diesel
580 € / mesačne vo výbave Titanium s motorizáciou 1.5 TDCi s výkonom 120 koní, pohonom 
na predné kolesá a automatickou prevodovkou, palivo – diesel
735 € / mesačne vo výbave Titanium X s motorizáciou 2.0 TDCi s výkonom 190 koní, 
pohonom 4x4 a automatickou prevodovkou, palivo – diesel
735 € / mesačne vo výbave Titanium X s motorizáciou 2.5 Duratec-hybrid s výkonom 190 
koní, pohonom 4x4 a automatickou prevodovkou, palivo – benzín



VÝHODY FORD PRENÁJMU
Financovanie bez akontácie: Vozidlá za Vás hradí leasingová spoločnosť. 
Obstaranie celej flotily je tak možné bez nutnosti počiatočnej akontácie. 
Vaše vlastné zdroje tak zostávajú nedotknuté.

Zníženie rizika: Schopnosť splácať prenájom nie je potrebné garantovať 
formou zakladania majetku. Leasingová spoločnosť vykonáva iba 
štandardné ohodnotenie bonity.

Finančné plánovanie: Platíte fixné splátky umožňujúce jednoduché 
a transparentné plánovanie. Poplatky, ktoré sa pri štandardnom 
nákupe vozidla objavujú ako nárazové, sú v prípade prenájmu zahrnuté 
a rovnomerne rozložené v mesačných splátkach, ktoré zahŕňajú napríklad 
aj servisné náklady, sezónne pneumatiky, daň z vozidla, registračný 
poplatok z vozidla, poistné krytie, diaľničnú známku.

Jednoduchšie účtovníctvo: Ak účtujete podľa slovenských postupov 
účtovania, vozidlo nefiguruje v majetku. Mesačné splátky sú daňovo 
uznateľné. Nemusíte riešiť servisovanie vozidla, poistné krytie, likvidáciu 
nehôd, výpočty odpisov, platby dane z vozidla a pod. Neúčtujete 
o jednotlivých transakciách, nakoľko sú zahrnuté v mesačnej splátke 
za prenájom. V prípade prenájmu všetko rieši leasingová spoločnosť, 
z pohľadu účtovníctva a operatívy sa jedná o jednoduchšie riešenie 
a môžete tak znížiť náklady na správu vozidla.

Bez rizika z predaja jazdeného vozidla: Odpadávajú Vám starosti 
ohľadom predaja jazdeného vozidla, ktorého predajná cena v budúcnosti je 
ťažko predvídateľná. Po skončení prenájmu jednoducho vrátite predmetné 
vozidlo a v prípade záujmu môžete obratnom prestúpiť do úplne nového 
vozidla na ktoré sa uzavrie nová zmluva.

Úspora ľudských zdrojov a času: Leasingová spoločnosť zaisťuje všetky 
služby a administratívu spojenú s obstaraním vozidla.

Flexibilné riešenie šité na mieru: Bezplatné konzultácie a odporučenia. 
Prenájmy možno plánovať od 12 do 60 mesiacov s rôznymi nájazdami až 
do 120 000 km.
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