SPLOŠNI POGOJI KAMPANJE »ODIGRAJ POTEZO MESECA IN IZKORISTI IZJEMNO
PONUDBO«
Trajanje akcije
Akcija velja od 1.4.2018 do 31.8.2018.*
Vsebina akcije
V oglaševalski akciji „Odigraj potezo meseca in izkoristi izjemno ponudbo“ Nissan
oglašuje svoje modele Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-Trail, v kateri
kupcu nudi izbiro med dvema ponudbama:
1. Ponudba
• 7 let podaljšanega jamstva z Nissan Financiranjem**
• Pol plačila takoj, pol čez eno leto brez obresti z Nissan Financiranjem***
• 3 leta vzdrževanja****
Prednost za kupca
• 7 let podaljšanega jamstva ali 160.000 km z Nissan Financiranjem;
• Pol plačila takoj, pol čez eno leto brez obresti z Nissan Financiranjem;
• 3 leta vzdrževanja z Nissan Financiranjem.
2. Ponudba
Kupec pa se lahko odloči, da svoje vozilo financira preko mesečnega obroka. V
tem primeru je prednost za kupca sledeča:
• 7 let podaljšanega jamstva ali 160.000 km z Nissan Financiranjem**;
• 3 leta vzdrževanja z Nissan Financiranjem****.
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• Mesečni obrok, Nissan Juke že od 120€/mesec, Nissan Qashqai že za
150€/mesec, Nissan X-Trail

(detajlni izračuni mesečnega obroka sledijo

spodaj).

Mesečni obrok za Nissan Crossoverje v akciji Odigraj potezo meseca
1. Nissan Juke 1.6 16v Visia že za 120 € /mesec
Izračun je narejen na dan 29.3.2018 za Juke 1.6 16v Visia. Maloprodajna cena z
že upoštevanim popustom in DDV, znaša 14.270€. Informativni izračun za skupni
znesek kredita v višini 7.798,55€ je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in
upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,6 % in polog v višini 6.471,45€. EOM =
11,29% se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni
znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 10.814,62€, od tega znašata
zavarovalna premija 461,67€ in strošek odobritve kredita 272,95€. Kreditojemalec
vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 120€. V mesečni obrok je vključeno
zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V primeru,
da znesek financiranja presega 3.900€ in je obdobje daljše od 12 mesecev je v
financiranje vključeno podaljšano jamstvo ter večletno avtomobilsko zavarovanje,
ki vključuje brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prva 3 leta. Stranka je do
ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega zavarovanja upravičena do 5 let,
pod pogojem da skleni zavarovanje preko Nissan Financiranja vsaj 2 leti.
2. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Visia že za 150€ / mesec
Izračun je narejen na dan 29.3.2018 za Qashqai 1.2 DIG-T Visia. Maloprodajna
cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 18.850€. Informativni izračun za
skupni znesek kredita v višini 9.747,33€ je narejen za dobo odplačila 84 mesecev
in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,6 % in polog v višini 9.102,67€. EOM
= 11,29% se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu.
Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 13.517,36€, od tega
znašata zavarovalna premija 577,04€ in strošek odobritve kredita 341,16€.
Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini 149,99€. V mesečni
obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno
invalidnost. V primeru, da znesek financiranja presega 3.900€ in je obdobje
daljše od 12 mesecev je v financiranje vključeno podaljšano jamstvo ter večletno
avtomobilsko zavarovanje, ki vključuje brezplačno osnovno kasko zavarovanje za
prva 3 leta. Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega avtomobilskega
zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da skleni zavarovanje preko Nissan
Financiranja vsaj 2 leti.

2

3. Nissan X-Trail 1.6 DIG Acenta že za 260€ / mesec
Izračun je narejen na dan 3.4.2018 za X-Trail 1.6 DIG-T N-Connecta SS.
Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 29.580€.
Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 16.245,34 € je narejen za
dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,6% in
polog v višini 13.334,66 €. EOM = 10,88% se lahko spremeni, če se spremeni
katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec,
znaša 22.360,04 €, od tega znašata zavarovalna premija 961,72 € in strošek
odobritve kredita 400 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih v višini
249,98 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno
smrt in nezgodno invalidnost. V primeru, da znesek financiranja presega 3.900€
in je obdobje daljše od 12 mesecev je v financiranje vključeno podaljšano
jamstvo ter večletno avtomobilsko zavarovanje, ki vključuje brezplačno osnovno
kasko zavarovanje za prva 3 leta. Stranka je do ugodnosti iz naslova večletnega
avtomobilskega zavarovanja upravičena do 5 let, pod pogojem da skleni
zavarovanje preko Nissan Financiranja vsaj 2 leti.
*Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša.
** Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail z
Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu
“As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej.. ***Za vsa naročila do 30. 6. 2018
so kupci vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja,
upravičeni do brezobrestnega financiranja za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50%
polog ter odkupni obrok v višini 50 % po enem letu brezobrestnega financiranja. ****3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za
do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko
Nissan Financiranja
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