
Wpłata własna:

Okres kredytu:

Spłata kredytu

Opłata przygotowawcza:

Oprocentowanie:

Ubezpieczenie:

Możliwe �nansowanie:

24-72 miesięcy

Raty miesięczne

od 0%

4%

od 1,99%

“RCI Bezpieczny Kredyt”

SZCZEGÓŁY PROMOCJI

od 1,99%

- Ubezpieczenia komunikacyjnego 
- Ubezpieczenia GAP
- Rozszerzonej Gwaracji 
- Pakietu przeglądów okresowych

Nota Prawna: RRSO dla Kredytu od 1,99% wynosi 9,24% dla następującego reprezen-
tatywnego przykładu: cena auta 85 000 zł, okres 48 miesięcy, wpłata własna 28 900 
zł, oprocentowanie stałe nominalne w skali roku 3,99%, �nansowane: opłata 
przygotowawcza 2 244,00 zł i ubezpieczenie kredytobiorcy: 3 360,61 zł. Miesięczna 
rata kredytowa wynosi: 1 392,96 zł. Całkowita kwota kredytu : 56 100,00 zł. Całkowita 
kwota do zapłaty: 66 861,88 zł. Stan na dzień 02.04.2019 r. 

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych 

wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque 

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za 

zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI 

Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana 

przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a 

ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji. 

NISSAN KREDYT 

Oferta dotyczy wybranych modeli i skierowana jest do klientów indywidualnych 

i przedsiębiorców. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
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