
JAGUAR E-PACE JIŽ OD 
9 968 Kč MĚSÍČNĚ1

FINANCOVÁNÍ S POSLEDNÍ NAVÝŠENOU SPLÁTKOU



ZVOLTE SI ZÁLOHU
Zálohou/akontací se rozumí částka, kterou hradíte na počátku splátkového 
období. Můžete si vybrat mezi 0 % až 30 % z pořizovací ceny vozu. Dále si 
stanovíte předpokládaný roční nájezd: 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 
50 000 km za rok.

ZVOLTE SI DÉLKU SPLÁCENÍ A VÝŠI POSLEDNÍ SPLÁTKY
Vyberte si, zda svůj vůz budete splácet 24 až 60 měsíců. Čím déle budete 
svůj vůz splácet, tím nižší bude Vaše měsíční splátka. Dále si nastavíte podle 
Vašich potřeb výši splátky na konci splátkového období. Všechny zvolené 
parametry, jako typ vozidla, délka splácení, nastavení výše poslední splátky 
a předpokládaný roční nájezd km ovlivní výši garantované zůstatkové 
hodnoty daného vozu, která bude odpovídat poslední navýšené splátce 
na konci vašeho splátkového období.

1 Uvedená měsíční splátka je vč. DPH a bez nákladů na pojištění, nabídka je určena pro fyzické a právnické osoby podnikající.
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce. Všechny údaje, ilustrace a specifikace jsou platné 
v době tisku a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

FINANCOVÁNÍ, KTERÉ SI ŘÍDÍTE SAMI
KROK 1. 

– zvolte si výši akontace

KROK 3. – volba na konci financování je jen na Vás

– pořídíte si nové vozidlo
– ponecháte si stávající vůz
– vrátíte vůz leasingové společnosti

KROK 2.

– zvolte si délku splácení 

Jaguar E-PACE S P200 
AUT AWD

Jaguar E-PACE S D150 
AUT AWD

Pořizovací cena vč. DPH 1 124 772 Kč 1 132 747 Kč

Část ceny hrazená klientem 337 432 Kč (30 %) 339 824 Kč (30 %)

Výše úvěru 787 340 Kč 792 923 Kč

Délka úvěru 60 měsíců 60 měsíců

1–59. Splátka úvěru 9 898 Kč 9 968 Kč

60. Splátka úvěru 355 554 Kč 358 094 Kč

Povinné ručení (POV) 597 Kč 597 Kč

Havarijní pojištění (HAV) 1 774 Kč 1 787 Kč

Poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč 0 Kč
Pevná výpujční úroková sazba 5,25 % 5,25 %

VAŠE ZÁVĚREČNÁ VOLBA
Na konci splácení se rozhodnete pro poslední krok:

1/ Pořídíte si nové vozidlo
Stávající hodnota vašeho vozu bude použita na doplacení jeho zůstatkové 
hodnoty či jeho části, a ve výši přesahující zůstatkovou hodnotu úvěru jako 
akontace na nové vozidlo. Vše s Vámi samozřejmě vyřídí váš dealer Jaguar 
Land Rover. Vy budete pokračovat v měsíčních splátkách obdobně, jako 
u vozu předchozího.

2/ Necháte si stávající vůz
Necháte si svůj stávající vůz s tím, že doplatíte jeho zůstatkovou hodnotu 
jednorázově či v měsíčních splátkách - celková doba splácení nesmí 
přesáhnout 72 měsíců.

3/ Vrátíte vozidlo
Vozidlo vrátíte leasingové společnosti za podmínek uvedených v Dodatku, 
který je nedílnou součástí Smlouvy o financování.

Produkt s poslední navýšenou splátkou je určený pro vozy Jaguar XE, 
Jaguar XF, Jaguar F-Pace, Jaguar E-Pace, Land Rover Discovery Sport, 
Land Rover Discovery a Land Rover Range Rover Evoque a platí pro 
podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Za uzavření úvěrové smlouvy 
neplatíte žádný poplatek.


