
Nu ai nevoie de mult, să simți că ai totul! 
 
În perioada 15 martie - 15 iunie 2016, BCR Leasing IFN SA îți pune la dispoziție o ofertă de nerefuzat. La achiziția unui 
autoturism marca Fiat din rețeaua de dealeri Auto Italia, beneficiezi de următoarea ofertă: 

 
Condiții de finanțare: 
Persoane juridice și persoane fizice autorizate: 

- Dobânda: 4,9% pentru finanțări în LEI* 

 3,9% pentru finanțăari în EUR** 

- Avans: minim 10% 

- Perioada de finanțare: 12 - 60 de luni 

- Valoare reziduala: ZERO 
* Dobânda este variabilă cu prag minim, în funcție de Euribor la 3 luni. 
** Dobânda este variabilă cu prag minim, în funcție de Robor la 6 luni. 

 
Persoane fizice: 

- Dobânda: 4,9% pentru finanțări în LEI* 

- Avans: minim 20% 

- Comision de administrare lunar: 0,15% aplicat la soldul curent 

- Comision de analiză: 900 de lei + T.V.A. 

- Perioada de finanțare: 12 - 60 de luni 

- Valoare reziduală: ZERO 
* Dobânda este variabilă în funcție de Robor la 6 luni. 

  
Avantaje: 
- CASCO gratuit timp de 6 luni, pentru contractele încheiate pe cel puțin 36 de luni; 

- Finanțare în LEI sau EURO, la alegerea ta (pentru persoane juridice sau persoane fizice autorizate) 

 
În plus, la achiziția Noului Fiat Tipo în perioada 14 martie - 30 aprilie 2016, beneficiezi de următoarele avantaje: 
-  combustibil cadou pentru 5000 km; 
-  5 ani garanție; 
-  5 ani mentenanță în limita a 50.000 km; 
-  6 luni CASCO gratuit, pentru contractele încheiate pe cel puțin 36 de luni. 
 
DAE: 7,59 pentru un autoturism al carui preț cu T.V.A. este de 65.388 lei, avans 20%, valoare reziduală 0, perioada de leasing 
60 de luni, rata dobânzii variabile 4,9%, comision de analiză în suma fixă 1.080 lei (T.V.A. inclus), comision de administrare a 
finanțării 0,15% aplicat la sold; rata lunară cu T.V.A. între 1.063,23 lei (R1) și 986,24 lei (R60); valoare finanțată cu tot cu T.V.A.: 
52.310,00; valoare totală cu T.V.A., plătibilă de client pe toată perioada de leasing: 75.731,42 lei (include toate taxele, în afară de 
costurile generate de asigurările obligatorii CASCO și RCA în cuantum de 3.675 LEI/an). 
 
Vizitează cea mai apropiată sucursală BCR sau solicită detalii la cea mai apropiată agenție BCR Leasing IFN SA din orașul tău: 

  
Agenția București  - 0729 555 982, 0729 996 976, 0726 723 091 
Agenția Craiova  - 0724 566 599 
Agenția Pitești  - 0732 440 708 
Agenția Sibiu  - 0729 885 798 
Agenția Constanța  - 0729 555 965 
Agenția Târgu Mureș  - 0729 555 981 
Agenția Iași  - 0724 334 112 
Agenția Timișoara  - 0730 404 364 
Agenția Cluj Napoca  - 0730 714 261, 0733 106 854 
Agenția Brașov  - 0730 404 364, 0729 555 973 
Agenția Ploiești  - 0729 555 968 
Agenția Focșani   - 0729 555 964 
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