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Aktualności
Zamów Volkswagena bez
wychodzenia z domu i korzystaj
z wyjątkowej oferty dostępnej
tylko online!
Teraz możesz zamówić wymarzony
model Volkswagena online,
odebrać w najkorzystniejszej dla
siebie lokalizacji a dodatkowo
czerpać korzyści z wyjątkowej
oferty dedykowanej wyłącznie
zamówieniom online!

Zobacz jak zamówić Volkswagena w czterech krokach online

Jak to działa?

Krok 1.

Skorzystaj z LISTY OFERT, by wybrać model Volkswagena, który
Cię interesuje. Zastosowanie ﬁltrów pomoże Ci dopasować
wyniki wyszukiwania do swoich preferencji. Dzięki temu
określisz dokładnie wysokość raty miesięcznej, opłatę wstępną,
czas trwania umowy, a także roczny limit kilometrów. Wybierz
model najlepszy dla siebie, a następnie dodaj go do koszyka.

Krok 2.

By zweryﬁkować swoje zamówienie, zarejestruj się lub zaloguj.
Teraz wystarczy, że zarezerwujesz auto wnosząc Opłatę
Rezerwacyjną. Jest to rodzaj zaliczki na poczet przyszłych opłat
(np. opłaty za ubezpieczenie). Nic nie tracisz! W przypadku
rezygnacji lub anulowania zamówienia, opłata zostanie
zwrócona na Twoje konto.

Krok 3.

Nadszedł czas na wypełnienie wniosku leasingowego. Teraz
przeniesiemy Cię do serwisu naszej bankowości, w którym
bezpiecznie i komfortowo wypełnisz wymagane pola. Decyzję w
sprawie wniosku otrzymasz w kilka minut! Prześlemy ją na
Twojego e-maila. Status wniosku jest widoczny także w Panelu
Klienta.

Krok 4.

Teraz najprzyjemniejsze. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji,
dokonaj opłaty wstępnej i umów się na odbiór Twojego nowego

Volkswagena! Wystarczy, że wybierzesz datę i godzinę wizyty u
Dealera, podpiszesz z nim umowę leasingową i... ruszasz w
drogę nowym samochodem!

Co jeszcze może Cię zainteresować? Sprawdź co wyróżnia
naszą ofertę online!

Czym jest leasing?

Leasing to forma ﬁnansowania auta, w której, w przeciwieństwie
do kredytu, leasingobiorca użytkując pojazd, nie posiada go w
rozumieniu prawnym, przez co jest zwolniony z wielu
formalności wynikających z posiadania samochodu.

Czy leasing dla Klientów prywatnych jest możliwy?

Od teraz tak, dzięki ofercie Leasingu Easy Drive dla Klientów
indywidualnych. Oferta obowiązuje wyłącznie dla Klientów
marki Volkswagen, którzy zamówią samochód i ﬁnansowanie
przez Internet.

LEASING EASY DRIVE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

To rewolucyjny sposób ﬁnansowania, dzięki któremu
otrzymujesz szereg korzyści wynikających z leasingu, który do
tej pory dostępny był tylko dla przedsiębiorców:
Wyjątkowo niska miesięczna rata
Elastyczność zakończenia kontraktu – możliwość
zwrotu auta:
Brak kłopotów z odsprzedażą (gwarantowana
wartość odkupu samochodu, określona w

momencie podpisania umowy leasingowej)
Łatwość wymiany na nowe auto w ramach
kolejnej umowy leasingowej
Brak konieczności angażowania środków własnych –
opłata wstępna już od 0%
Brak obciążenia zdolności kredytowej
Możliwość jeżdżenia ciągle nowym samochodem –
okres leasingu już od dwóch lat
Kompleksowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych
OC, AC, NNW, Assistance w atrakcyjnej cenie
Większa dostępność leasingu w porównaniu z
kredytem wynikająca z łagodniejszej procedury
badania zdolności leasingowej
Klient zostaje zwolniony z niektórych formalności,
takich jak rejestracja samochodu.

LEASING EASY DRIVE DLA FIRM

Leasing to forma ﬁnansowania auta, w której, w przeciwieństwie
do kredytu, leasingobiorca użytkując pojazd, nie posiada go w
rozumieniu prawnym, przez co jest zwolniony z wielu
formalności wynikających z posiadania samochodu.
Czy lepsze może być jeszcze lepsze?
Najkorzystniejsze warunki leasingu dostępne wyłącznie w
ofercie online!
Leasing EasyDrive to szeroki wachlarz korzyści dla Twojej ﬁrmy:
Wyjątkowo niska miesięczna rata
Elastyczność zakończenia kontraktu – możliwość
zwrotu auta:

Brak kłopotów z odsprzedażą (gwarantowana
wartość odkupu samochodu, określona w
momencie podpisania umowy leasingowej)
Łatwość wymiany na nowe auto w ramach
kolejnej umowy leasingowej
Brak konieczności angażowania środków własnych –
opłata wstępna już od 0%
Brak obciążenia zdolności kredytowej
Możliwość jeżdżenia ciągle nowym samochodem –
okres leasingu już od dwóch lat
Kompleksowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych
OC, AC, NNW, Assistance w atrakcyjnej cenie
Możliwość odliczenia VAT przez ﬁrmy
Od teraz to wszystko dostępne także w wersji online. W ramach
oferty łączymy prostotę i mobilność - podstawowe zalety
Leasingu EasyDrive z jeszcze większą niż dotychczas wygodą.
Cały proces począwszy od wybrania modelu samochodu, a
kończąc na uzyskaniu zgody na leasing odbywa się online.
Twoja pierwsza wizyta w salonie Volkswagena może nastąpić
dopiero przy odbiorze samochodu.

Czym jest Volkswagen Financial Services?

Volkswagen Financial Services oferuje usługi bankowe,
leasingowe oraz ubezpieczeniowe. Pod jej nazwą
przygotowujemy oferty ﬁnansowe dla wszystkich modeli marki
Volkswagen w oparciu o aspiracje, potrzeby i gusta naszych
Klientów.
W Volkswagen Financial Services szczególny nacisk kładziemy
na mobilność, gdyż to właśnie ona spaja zmieniające się
potrzeby Klientów i przyszłe kierunki rozwoju rynku. To

doskonałe połączenie usług i produktów ﬁnansowych z
tradycyjnym biznesem motoryzacyjnym.

Dlaczego warto zamówić Volkswagena przez internet?

Nowoczesne rozwiązanie Leasing Easy Drive dla Klientów
indywidualnych jest dostępne jedynie w ofercie online.
Wygoda, szybkość i oszczędność czasu - cały proces począwszy
od wybrania modelu samochodu, a kończąc na uzyskaniu zgody
na leasing odbywa się online. Twoja pierwsza wizyta w salonie
Volkswagena może nastąpić dopiero przy odbiorze samochodu.

