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Jak korzystnie sfinansować zakup samochodu w kredycie?

90% ankietowanych, którzy jeszcze nie mają samochodu, chce go mieć. To jeden z wniosków płynących z badania na
temat mobilności Polaków zleconego przez Volkswagen Financial Services w 2016 roku. Jednym ze sposobów na
czerpanie radości z nowego auta jest zakup samochodu w kredycie, szczególnie kiedy jest to przyjazny kredyt z
niskimi ratami.

Auto na kredyt? Proszę bardzo
Coraz więcej producentów i importerów samochodowych ma w ofercie finansowanie z niskimi miesięcznymi ratami
dedykowane wyłącznie jednej marce. Na przykład Škoda ma Škoda Kredyt Niskich Rat, marka Audi – leasing
konsumencki Audi Perfect Lease dla klientów prywatnych, a nowego Volkswagena możemy kupić na kredyt o nazwie
EasyDrive. Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z takich kredytów na auto na przykładzie tego ostatniego
produktu.

Jak co miesiąc płacić mniej?
Zakup samochodu w kredycie EasyDrive sprawia, że nowe Volkswageny są dostępne jak nigdy dotąd. Miesięczne
raty kredytu są niskie, czasem nawet dwukrotnie w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, takimi jak klasyczny
kredyt samochodowy. Dlaczego raty są tak niewielkie? Ponieważ w EasyDrive w czasie 3 albo 4 lat umowy spłacamy
tylko przewidywaną utratę wartości auta. To zupełnie inaczej niż w przypadku wspomnianego kredytu
samochodowego, kiedy jesteśmy zwykle zmuszeni do spłacania przez lata całej ceny samochodu.
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Wkład własny? Od 0%
EasyDrive daje nam wybór również w kwestii wkładu własnego. Jeżeli nie mamy gotówki lub po prostu nie chcemy jej
wpłacać na początku umowy, nic nie szkodzi. W zależności od sytuacji klienta, wkład własny może wynieść nawet 0%
. Dla osób, które dysponują środkami „na start” i planują jak najbardziej obniżyć miesięczne raty, wkład własny może
wynieść do 30% wartości wybranego auta. Nie wszystkie oferowane na rynku kredyty na auto czy pożyczki na
samochód dadzą nam taką elastyczność.

Zakup samochodu w kredycie
Po kilku latach użytkowania nowego, niezawodnego samochodu znów masz wybór: możesz zdecydować się na
wygodną dla Ciebie opcję zakończenia umowy kredytu EasyDrive. Pierwsza z dróg to oddanie auta i wybranie
nowego modelu Volkswagena. Druga to spłata samochodu, jednorazowo albo w miesięcznych ratach i korzystanie z
niego przez kolejne lata.

Kieruj się wygodą
Dlaczego te rozwiązania są tak wygodne? Ponieważ nikt z nas nie wie, jak zmieni się nasze życie (i potrzeby) w ciągu
kilku najbliższych lat. Czy nie będziemy przypadkiem potrzebowali większego rodzinnego pojazdu, kiedy w
tradycyjnym kredycie samochodowym zostałyby nam jeszcze 2-3 lata spłaty mniejszego i mniej praktycznego auta?
Czy nie będziemy chcieli szybciej pozbyć się samochodu, ponieważ otrzymamy do użytku firmowe cztery kółka? Czy
nasza pozycja zawodowa nie będzie wymagała zasiadania za kierownicą bardziej reprezentacyjnego modelu?
Krótszy okres kredytowania i możliwość bezproblemowej zmiany samochodu na nowy daje nam większą swobodę
podejmowania decyzji dziś i za kilka lat. Dysponujemy też większymi środkami finansowymi, dzięki niskim
miesięcznym ratom. Zakup samochodu w kredycie może być więc korzystny, wymaga tylko rozejrzenia się w
poszukiwaniu odpowiedniej oferty.
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