Płać tyle, ile wyjeździsz!

Fiat Ducato
Furgon

Stawka za kilometr

33
Rata stała

bez wpłaty własnej

bez kredytu

gr/km

555 zł

bez wysokich rat

Happy Miles to pierwszy na polskim rynku
najem liczony kilometrami.

Jak w rzeczywistości wygląda miesięczna
opłata za usługę?

Koszt usługi wyliczany jest na podstawie kilometrów
przejechanych przez auto w ciągu całego dnia.
Szybko zauważysz, że zmienność tej raty pozytywnie
wpłynie na Twoje domowe finanse.

Może być podzielona na dwie części – stałą stawkę,
uzależnioną od rodzaju samochodu, jaki użytkujesz,
oraz część zmienną, czyli ustaloną z góry kwotę za
jeden przejechany kilometr. To, ile finalnie zapłacisz
za auto, będzie odpowiadało przejechanym przez
Ciebie kilometrom.
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Płać tyle, ile wyjeździsz!

Fiat Ducato Van / Plandeka / Skrzynia /
Brygadówka

Wyposażenie

Specyfikacja
Marka

Fiat

Model

Ducato

Typ nadwozia

Van / Plandeka / Skrzynia /
Brygadówka

Klimatyzacja manualna

Liczba drzwi

4

Manualna skrzynia biegów

Paliwo

Diesel

Silnik

2.3 MultiJet II 130KM

Skrzynia biegów

6-biegowa manualna

Średnie zużycie paliwa

6,1 l/100 km

Emisja CO2

161 g/km

Centralny zamek

Radioodtwarzacz

Szyby elektryczne
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Płać tyle, ile wyjeździsz!

Jak działa Happy Miles?
Happy Miles to pierwsze na polskim rynku usługi leasingu dla Twojej firmy i najmu dla Ciebie, w których wysokość
miesięcznej raty wyliczana jest na podstawie przejechanego dystansu. Dzięki temu możesz elastycznie kształtować
swoje wydatki. Po prostu – płacisz tyle, ile wyjeździsz. Bez wkładu własnego. Bez wysokich rat. Bez zobowiązań.

Dlaczego my?

Dajemy Ci możliwość nieograniczonego
korzystania z samochodu, bez limitu
kilometrów

Zapewniamy możliwość wymiany
samochodu na nowy co 5 lat

Oferujemy najniższą ratę stałą
na rynku

Dbamy o Twoje finanse –
płacisz tyle, ile wyjeździsz

Współpracujemy tylko z najlepszymi
dealerami w całej Polsce

Sprawdź, jakie to proste!

Wybierasz auto

Płacisz tyle, ile wyjeździsz!

Zatrzymujesz samochód
lub wymieniasz na nowy
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Płać tyle, ile wyjeździsz!

Jaka jest konstrukcja raty?

Część stała

Część zmienna

Rata miesięczna brutto

Na przykład Opel Astra:
558 zł/mies.

46 gr/km × np. 800 kilometrów
przejechanych w danym miesiącu

926 zł/mies. brutto

Jak jest weryfikowana liczba przejechanych kilometrów?
W każdym aucie montowane jest urządzenie, które przekazuje do Happy Miles informację o liczbie przejechanych
kilometrów. Dzięki temu miesięczna rata jest naliczana w sposób automatyczny.

Jak realizuję płatności?
Za korzystanie z pojazdu wystawiamy fakturę ze wskazaną kwotą, numerem rachunku i terminem płatności.
Pierwsza faktura wystawiana jest 40 dni po odbiorze pojazdu. Kolejne wystawiamy w cyklach miesięcznych.
Dokument jest dostarczany mailem, a na życzenie Klienta także w formie drukowanej.

Czy mogę wykupić auto?
Tak, po zakończeniu umowy najmu Klient może wykupić pojazd lub skorzystać z kontynuacji programu Happy
Miles i cieszyć się nowym modelem.

Napisali o nas
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Płać tyle, ile wyjeździsz!

Sprawdzili nas!

Piotr Niedzielski

Ext Molding Piotr Niedzielski
Wybrałem tą ofertę ponieważ mam
sezonową sprzedaż i mogę sobie poradzić
z ratą leasingu. Jestem bardzo zadowolony.

Jacek Mielnicki
JM Jacek Mielnicki

Mam najniższą ratę miesięczną i dzięki temu
nie muszę obawiać się wysokich kosztów
w sytuacji, kiedy nie jeżdżę.

Kontakt
telefon

+48 532 100 100
e-mail

kontakt@happymiles.pl
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