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VOLVO FLOTTAKEZLELÉSI AJÁNLATOK
Tervezi Ön céges autójának cseréjét, flottájának bővítését és nem szeretne beruházni? 
Tudta, hogy ennek költségeit csökkentheti és leírhatja, ÁFA tartalmát visszaigényelheti, 

valamint a beszerzéstől az eladásig az üzemeltetés és az adminisztráció minden gondjától megszabadulhat? 

V40 T3 KINETIC
Kinetic felszereltségen felüli extrák: Metálfényezés, Business csomag 

(Tempomat; többfunkciós kormány; tolatóradar; 
High Performance audio; Bluetooth)

Nettó havi bérleti díj: 109 000 Ft 

36 hónap/ 90 000 km futásteljesítmény esetén

XC60 D4 FWD MOMENTUM
Momentum felszereltségen felüli extrák: Metálfényezés, 8 fokozatú automata váltó, 

Business Connect csomag 
(Sensus Navigation; High Performance multimédia; Bluetooth)

Nettó havi bérleti díj: 169 000 Ft 

36 hónap/ 90 000 km futásteljesítmény esetén

XC90 D5 AWD MOMENTUM 7 ÜLÉSES
Momentum felszereltségen felüli extrák: Metálfényezés, Business csomag 

(12,3” display; navigáció; parkoló automatika), 
Téli csomag (fűthető első ülések; fűtött ablakmosó fúvókák)

Nettó havi bérleti díj: 234 000 Ft 

36 hónap/ 90 000 km futásteljesítmény esetén

Bérleti díj tartalma:

Finanszírozás, biztosítások (Kötelező felelősségbiztosítás, baleseti adó, CASCO), kárügyintézés, adók, kötelező szervizek, 
gumiabroncs szolgáltatás (téli gumi, szerelés, tárolás), segélyszolgálat, üzemanyag kártya szolgáltatás, Lease GAP

Bérlet és flottakezelés előnyei már egy autónál: 
- nettó bérleti díj költségként leírható
- a bérleti díj ÁFA tartalma visszaigényelhető (jogszabályokkal összhangban)
- a bérleti díj tartalmazza az üzemeltetési költségeket is: biztosítások, adók, szerviz, abroncsok
- a finanszírozás nettó beszerzési áron történik
- piaci, garantált maradványérték
- felszabaduló tőke
- flottavásárlási kedvezmények
- tervezhető fix havi díjak
- kockázat a bérbeadónál
- egy szolgáltató, csökkenő adminisztráció

A hirdetésben szereplő bérleti konstrukció a Rapid Rent Autó Kft. tájékoztató jellegű ajánlata alapján készült. 
A Rapid Rent Autó Kft. az ügyfél hitelképességi vizsgálatának eredményétől függően vállalja a gépkocsi bérbeadását.  
Az ajánlatban szereplő havidíjak nettó 20%-os induló bérleti díj befizetés, 36 hónapos futamidő és 90 000 km futásteljesítmény 
esetén érvényesek. 

Rapid Rent Flottakezelés


