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Oto, jak będzie wyglądał Twój nowy Volkswagen

ID.4 Pro

Wnętrze:
Tapicerka ciemna Soul z
wykończeniami brązowymi
Florence

Lakier:
Biały Glacier Metalik

Silnik: 77 kWh 
128 kW 174 KM / E213HN

Skrzynia biegów: automatyczna, 1-biegowa

Zużycie energii 1: 17,2 kWh/100 km

Zasięg - silnik elektryczny2: 513 km

Średni poziom Emisji CO2 1: 0 g/km

Felgi:
Obręcze aluminiowe Drammen
8J x 20 z przodu, 9J x 20 z tyłu

Na wszelkie pytania odpowie Twój doradca.

Tomasz Rossa

Specjalista d.s. Sprzedaży Samochodów Osobowych

606 833 606,
rossa_t@citymotors.pl



Koła

Wspomaganie układu kierowniczego
elektromechaniczne
Śruby kół standardowe

Fotele

Tapicerka siedzeń z tkaniny Matrix
3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Oparcie kanapy tylnej bez podłokietnika, składane i
dzielone (1/3 do 2/3)
Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną
Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z
przodu

Multimedia

10-calowy wyświetlacz Discover
2 gniazda USB-C (45W) z przodu
7 głośników
Antena FM
Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu
smartfona na ekranie nawigacji
Funkcja obsługi głosowej
Instalacja telefoniczna Comfort z ładowaniem
indukcyjnym 3

Modulator dźwięku - ID.Sound
Sign Assist - system rozpoznawania znaków
drogowych
System nawigacji satelitarnej Discover Pro
Tuner cyfrowy DAB+
We Connect Start - mobilne usługi online na 3 lata 4

Zewnętrzne

Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie
kierowcy, convex po stronie pasażera
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
Powitalne oświetlenie otoczenia z  lusterek
Przednie amortyzatory
Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu
Relingi dachowe, czarne
Tarcze hamulcowe z przodu dla zwiększonej masy
pojazdu
Termoizolacyjne szyby
Tylne światła w technologii LED
Wycieraczka tylnej szyby

Wewnętrzne

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z
napinaczami
Deska rozdzielcza standardowa
Kierownica multifunkcyjna
Konsola środkowa z miejscem na napoje
Oświetlenie wnętrza Ambient - 10 kolorów
podświetlenia

Podłoga bagażnika
Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych
Wspomaganie układu kierowniczego,
elektromechaniczne

Elektryczne i funkcjonalne

Centralny zamek, zdalnie sterowany / 2 komplety
kluczy / funkcja Press&Drive
Czujnik deszczu
Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia
ładowanie prądem stałym i zmiennym
Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji
ładującej
Klimatyzacja automatyczna Climatronic,
jednostrefowa, zdalnie sterowana
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane
elektrycznie, podgrzewane
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Napięcie robocze 12V
Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
Pokrywa bagażnika odblokowywana elektrycznie
Proaktywny tempomat z automatyczną regulacją
odległości ACC oraz funkcją "stop & go"
Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego
Wybór profilu jazdy
Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobiliser)
Zestaw naprawczy
Ładowanie akumulatora mocą 11 kW prądem AC
Ładowanie akumulatora prądem DC mocą 125 kW

Bezpieczeństwo

eCall- system powiadamiania ratunkowego
Front Assist - system awaryjnego hamowania oraz
rozpoznawania pieszych i rowerzystów
Isofix - przygotowanie do montażu dwóch
fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz na
siedzeniu pasażera z przodu
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszka
pasażera z funkcją dezaktywacji
Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z przodu
oraz centralna
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System Lane Assist - asystent utrzymania pasa
ruchu
System rozpoznający zmęczenie kierowcy
Trójkąt ostrzegawczy

Wyposażenie - masz to
w standardzie:

Sprawdź szczegóły korzystania z WeConnect na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect.html 



Bez dopłaty

4 150 zł lub 106 zł/mc

Wyposażenie dodatkowe:

Podświetlana listwa na osłonie chłodnicy oraz
podświetlane wgłębienia klamki

Pakiet Komfort

- 2 gniazda USB-C (45W) z przodu oraz 2 gniazda
USB-C (45W) do ładowania z tyłu

- Czujnik deszczu
- Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)
- Fotele przednie, podgrzewane
- Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą,

podgrzewana
- Klimatyzacja automatyczna Air Care Climatronic,

dwustrefowa, zdalnie sterowana
- Konsola środkowa z dwoma uchwytami na na

napoje
- Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo i

odbijająca promienie podczerwone

5 720 zł lub 146 zł/mc

6 400 zł lub 164 zł/mc

13 190 zł lub 337 zł/mc

Wnętrze Style z czarną kierownicą, wstawki
brązowe Florence

- 3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane
oparcie, podłokietnik z dwoma uchwytami na
napoje, otwór na przedmioty

- Deska rozdzielcza komfortowa
- Fotel kierowcy i pasażera, z regulacją wysokości
- Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą,

podgrzewana
- Oświetlenie wnętrza Ambient Plus - 30 kolorów

podświetlenia
- Tapicerka siedzeń z mikrofibry ArtVelours

Pakiet Assistance

- Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru
wnętrza i ochroną przed odholowaniem

- Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i
uruchamianie samochodu [dla Autoalarmu]

- Park Assist - system wspomagania parkowania z
czujnikami parkowania

- Podświetlone klamki w drzwiach
- Proaktywny system ochrony pasażerów

PreCrash
- System Rear Assist - kamera cofania

Pakiet Design Plus

- Dach szklany, panoramiczny
- Podświetlona listwa między reflektorami
- Reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją

zasięgu oraz światłami na złą pogodę
- System Advanced Dynamic Light Assist -

automatyczne światła drogowe
- Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane,

szyby boczne dźwiękoszczelne
- Tylne światła w technologii LED z dynamicznymi

kierunkowskazami

Kod Twojej konfiguracji:
V8EQN5SK

Twój Volkswagen ID.4 Pro

Lakier:
Biały Glacier Metalik

2 840 zł lub 73 zł/mc

Felgi:
Obręcze aluminiowe Drammen 8J x 20 z
przodu, 9J x 20 z tyłu 
- Opony samouszczelniające się 235/50

R20 z przodu, 255/45 R20 z tyłu 
- Zaślepki na obręcze aluminiowe 
- Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

5 600 zł lub 143 zł/mc

Zdjęcie poglądowe

ID.4 Pro
77 kWh 128kW/174KM automatyczna, 1-biegowa
(E213HN)

212 890 zł lub 5 061 zł/mc



Kod Twojej konfiguracji:
V8EQN5SK

Twój Volkswagen ID.4 Pro

Zdjęcie poglądowe

212 890 zł

37 900 zł

250 790 zł

8 000 zł

242 790 zł

5 825 zł

0 zł

242 790 zł

Cena modelu bazowego (brutto):

Wartość wyposażenia dodatkowego
(brutto):

Cena modelu bazowego z
wyposażeniem dodatkowym
(brutto):

Rabat (brutto):

Cena Twojego samochodu (brutto) 5 :

Wysokość miesięcznej raty (brutto):

Wartość usług dodatkowych
(brutto):

Cena całkowita samochodu (brutto)
5 :



WLTP

Zużycie energii1 - Silnik elektryczny

Cykl mieszany 17,2 kWh/100 km

Zasięg  - siln ik elektryczny2 513 km

Silnik

Siln ik elektryczny

M ax. moc 128 kW (174 KM)

Norma emisji spalin AX

Skrzyn ia b iegów automatyczna, 1-biegowa

Bateria i ładowanie6

Typ baterii Litowo-jonowa

Pojemność baterii (Netto ) 77 kWh

Czas ładowania AC 2 ,3  kW ,
0%-100%

39:00

Czas ładowania AC 11 kW ,
0%-100%

07:30

M aksymalna moc ładowania
akumulatora prądem DC

135

Czas ładowania maksymalną
mocą DC (5%-80%
naładowania)

00:29

Czas ładowania w minutach
dla uzyskan ia zasięgu 100
km przy maksymalnej mocy
ładowania DC (od  5%
naładowania, W LTP)

00:07

Zasięg  elektryczny w czasie
30 minut przy maksymalnej
mocy ładowania DC (od  5%
naładowania, W LTP)

397

Waga

M asa własna min . 2.123 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.660 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 160 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km/h 10,4 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.584 mm / 4.584 mm

Szerokość / Szerokość, max 1.852 mm / 1.852 mm

W ysokość max. 1.640 mm

Rozstaw osi 2.771 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.587 mm / 1.597 mm

Rozstaw kół tył min . / max. 1.562 mm / 1.572 mm

Wymiary bagażnika

Długość z oparc iami
złożonymi

1.734 mm

Szerokość 1.001 mm

Pojemność bagażn ika przy
rozłożonej tylnej kanap ie

543 l

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.575 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 10.300 mm

Dane techniczne



 Leasing jak abonament
(ID. Lease & Care)

Lease&Care działa zgodnie z prostą zasadą‚
maksimum wygody, bez konieczności kupowania.
Dajemy Tobie bezpieczeństwo i zdejmujemy z Ciebie
zmartwienia. 

W ramach oferty otrzymujesz:
samochód elektryczny bez potrzeby jego
kupowania
atrakcyjne raty leasingowe
usługi serwisowe dla Twojego ID.
łatwy proces zwrotu pojazdu

Leasing jak abonament (ID. Lease & Care) dostępny
jest dla Klientów flotowych.

 Pakiety Lease&Care

Ty decydujesz, jaki pakiet ochronny jest dla Ciebie
najlepszy. Z nami zaplanujesz użytkowanie swojego
elektryka w sposób tak bezpieczny, jak tego
potrzebujesz. 

Wybierz swój pakiet na 3 lub 4 lata:
w ramach pakietu S otrzymasz Pakiet
przeglądów.
w ramach pakietu M otrzymasz Pakiet
przeglądów oraz poszerzoną ochronę
gwarancyjną Volkswagen Safe+.
w ramach pakietu L otrzymasz Pakiet przeglądów
Plus, poszerzoną ochronę gwarancyjną
Volkswagen Safe+ oraz mobilność zastępczą -
dostęp do samochodu spalinowego 10 dni w
roku za darmo.

Oferta dopasowana do Twoich potrzeb.

Zdjęcie poglądowe

opłata wstępna miesięczne raty wartość końcowa

od 0% do 30%
wartości auta

okres leasingu:
24, 36 albo 48 miesięcy

2 opcje na koniec:
> zwrot pojazdu
> wykup pojazdu



 Gwarancja na akumulator

Dla wszystkich modeli ID. otrzymujesz w standardzie
gwarancję na akumulator wysokowoltowy w
odniesieniu do wszelkich wad produkcyjnych lub
materiałowych na okres 8 lat lub przebiegu 160 000
km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Producent gwarantuje, że pojemność nie spadnie
poniżej 70%.

Szczegółów dot. gwarancji udzielają Autoryzowane
Serwisy Volkswagena.

 Gwarancja zielonej energii

Mając samochód elektryczny, możesz jeszcze
bardziej dbać o środowisko. Wraz z Polenergią
stworzyliśmy ofertę, dzięki której zyskasz wszystko
w jednym ekosystemie: zarówno elektromobilność,
jak i energię elektryczną ze źródeł odnawialnych dla
Twojego domu i samochodu elektrycznego.

Sprawdź na www.emobility.vw.polenergia.pl

 We Charge

Dzięki We Charge możesz jeszcze spokojniej ładować
swojego elektrycznego Volkswagena - w ponad 340
000 publicznych punktach ładowania w Europie. Po
prostu kartą. Wszystko w jednej aplikacji.

• znajdź i wykorzystaj ponad 340 000 publicznych
punktów ładowania
• ładuj w całej Europie za pomocą jednej karty
ładowania
• znajdź odpowiednią taryfę We Charge
dostosowaną do Twoich wymagań
• poznaj korzyści cenowe w sieci szybkiego
ładowania IONITY

Szczegóły sprawdź na stronie www.volkswagen.pl

 ID. Charger - domowy Wallbox

Chcesz mieć pewność, że naładujesz swój samochód
elektryczny w ciągu jednej nocy lub jeszcze szybciej?
Umożliwi Ci to Twój własny ID. Charger.

Ładowanie samochodu z ID. Charger trwa nawet
osiem razy krócej niż ładowanie z gniazdka domowej
instalacji elektrycznej. W zależności od pojemności
akumulatora w Twoim ID. ładowanie do pełnego
poziomu może nastąpić nawet w 5 godzin.

Do wyboru masz trzy modele ładowarki: ID.
Charger, ID. Charger Connect (z możliwością
zdalnego sterowania), ID. Charger Pro (z modułem
LTE i licznikiem energii)

Dowiedz się więcej o korzyściach posiadania własnej
stacji ładowania na stronie
https://vw.elli.eco/pl-PL/shop/konfiguracja

Zdjęcie poglądowe



Twój nowy Volkswagen
jest tak blisko!

Skorzystaj z naszej oferty
i ciesz się swoim wymarzonym
samochodem.

Autoryzowany Dealer VW CityMotors
CityMotors Gdańsk

Tomasz Rossa

Specjalista d.s. Sprzedaży Samochodów
Osobowych

606 833 606,
rossa_t@citymotors.pl

1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa/energii, emisja CO2 i ewentualnie zasięg zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. 
2) Zasięg dla samochodów elektrycznych może się różnić w zależności od wersji, wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów, stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii,
temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu. 
3) Funkcja ładowania indukcyjnego dostępna jest dla wybranych modeli telefonu. 
4) Aby korzystać z usług We Connect, należy posiadać konto użytkownika w serwisie Volkswagen ID i zalogować się w We Connect za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ponadto należy zawrzeć online osobną
umowę We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. W przypadku We Connect Plus po przekazaniu pojazdu masz 90 dni na zarejestrowanie go na stronie www.myvolkswagen.net lub przez aplikację
„Volkswagen We Connect” (dostępna w App Store i Google Play Store), aby bezpłatnie korzystać z usług przez cały czas trwania umowy. Korzystanie z mobilnych usług online We Connect jest możliwe dzięki
zintegrowanemu połączeniu internetowemu. Związane z tym koszty transmisji danych na terenie Europy za wyjątkiem usług „Streaming & Internet” oraz poszczególnych aplikacji In-Car App ponosi Volkswagen
AG w ramach zasięgu sieci. W celu korzystania z usług „Streaming & Internet”, poszczególnych aplikacji In-Car App oraz hotspotu WLAN można nabywać płatne pakiety danych od partnera dostarczającego
usługi telekomunikacyjne – Cubic Telecom – i korzystać z nich w ramach zasięgu sieci wielu krajów na terenie Europy. Z danych w ramach tych pakietów mogą korzystać wszyscy użytkownicy i pasażerowie.
Informacje dotyczące warunków cen i obsługiwanych krajów są dostępne pod adresem https://vw.cubictelecom.com. Alternatywnie można korzystać z radia internetowego i strumieniowania mediów za
pośrednictwem mobilnego urządzenia końcowego (np. smartfona) z funkcją hotspotu mobilnego WLAN. W tym przypadku odpowiednie usługi są dostępne tylko na podstawie istniejącej lub zawartej odrębnej
umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych i tylko w ramach zasięgu danej sieci komórkowej. Wymiana danych za pośrednictwem Internetu w ramach pakietów danych w zależności od taryfy telefonii
komórkowej, a w szczególności w przypadku korzystania z usługi za granicą, może wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat (np. opłat roamingowych). W celu korzystania z bezpłatnej aplikacji We Connect
potrzebujesz smartfona z odpowiednim systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karty SIM z opcją transmisji danych z istniejącą lub odrębną umową zawartą między dostawcą usług telekomunikacyjnych
a użytkownikiem. Dostępność opisanych w pakietach pojedynczych usług We Connect i We Connect Plus zależnie od kraju może się różnić w zależności od kraju i zależy zarówno od pojazdu, jak i wyposażenia.
Usługi są dostępne przez określony czas trwania umowy i w tym czasie mogą podlegać zmianom merytorycznym lub ich świadczenie może zostać zakończone. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie www.connect.volkswagen-we.com i u partnera Volkswagen. Informacje dotyczące warunków taryfy za usługi komórkowe są dostępne u dostawców usług telekomunikacyjnych 
5) Cena nie obejmuje Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® montowanych po pierwszej rejestracji.
6) Rzeczywisty uzyskany czas ładowania może się różnić w zależności od pojemności akumulatora, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury baterii oraz poziomu naładowania baterii i jej
zużycia, warunków atmosferycznych otoczenia, sprawności i mocy ładowarki oraz zużycia energii w czasie ładowania przez systemy 

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających wymogi pod względem możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i są zgodnie z
europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2056). Więcej informacji
dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html 

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia
zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane ceny obejmują
podatek VAT (23 %). Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień publikacji. Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub
parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. 

Dokument zawiera także informacje poufne, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa (nie dot. informacji dostępnych publicznie). 

Zdjęcie poglądowe



1 299 zł lub 62 zł/mc

Kabel do ładowania elektrycznego przy użyciu
standardowego gniazdka 230V

Łączna cena akcesoriów: 1 299 zł lub 62 zł/mc 
Cena końcowa: 1 299 zł lub 62 zł/mc 
w ofercie ID. Lease&Care dla Konsumentów

Informacja handlowa dot.
Oryginalnych akcesoriów
Volkswagen® montowanych
po pierwszej rejestracji
Informacja handlowa nr: GOV-22-237634-A

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii oraz zasięgu i może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. 



SYMULACJA LEASINGOWA

Symulację przygotował/a: TOMASZ ROSSA(BOHEMIA MOTORS SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)

Data wydruku: 2022-10-17 Tel: +48585119000

Nr symulacji: 3020057 e-mail rossa_t@citymotors.pl

Kalkulacja 1

Marka i model samochodu VOLKSWAGEN ID.4 
77kWh Pro 

Nazwa oferty Volkswagen Lease & 
Care

Cena katalogowa brutto 250 790,00 PLN

Cena samochodu
netto 197 390,24 PLN

brutto 242 790,00 PLN

Wpłata własna

% 30,00 %

netto 59 217,07 PLN

brutto 72 837,00 PLN

Liczba rat 48
Deklarowany przebieg 
całkowity 60 000 km

Wartość końcowa

% 49,80 %

netto 101 530,33 PLN

brutto 124 882,30 PLN

Rata całkowita*
netto 2 001,80 PLN

brutto 2 462,21 PLN

Wysokość opłat leasingowych zmienna

Suma opłat 130,11 %

Finansowanie

Rata fnansowa
netto 2 001,80 PLN

brutto 2 462,21 PLN

Produkty ubezpieczeniowe

Wybrane ubezpieczenia** brak

Rata 
ubezpieczeniowa

netto 0,00 PLN

brutto 0,00 PLN

Opłaty i Informacje dodatkowe

Pakiet „Usługi netto 9,90 PLN
bez limitu”*** brutto 12,18 PLN

Przekroczenie limitu km - 
opłata

0,50 PLN/km

* Rata całkowita składa się z sumy rat: fnansowej, ubezpieczeniowej (jeśli występuje), serwisowej (jeśli występuje).

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa



** Składka ubezpieczeniowa jest wliczona w ratę całkowitą.
*** Pakiet Usług bez limitu" to opłata miesięczna, niewliczona w ratę całkowitą.

Dodatkowe informacje:

1. To nie jest oferta (w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego). Zawrzemy umowę, gdy pozytywnie ocenimy Twoją sytuację fnansową na podstawie analizy
dokumentów, o które Cię poprosimy.

2. Jeżeli w ofercie opłaty leasingowe są zmienne, kalkulację przygotowujemy na podstawie aktualnej stopy bazowej. Jej zmiana ma wpływ na wysokość raty.
Umowa zawierana jest na podstawie stopy bazowej obowiązującej w dniu zawarcia. Informacja o aktualnej stopie bazowej oraz o tym jak wpływa na wysokość
raty znajduje się na stronie www.vwfs.pl/stopabazowa/

3. Jeśli kupujesz nowy samochód, musisz zapłacić opłatę rejestracyjną zgodną z naszą Tabelą Opłat i Prowizji.
4. Składkę ubezpieczeniową  możemy  włączyć  do kwoty  fnansowania.  Współpracujemy z  Volkswagen  Serwis  Ubezpieczeniowy  Sp.  z  o.o.  będącą agentem

ubezpieczeniowym. Jeżeli chcesz samodzielnie ubezpieczyć pojazd, zanim wykupisz polisę musisz skonsultować z nami jej zakres wysyłając do nas formularza
weryfkacji ubezpieczenia.  

5. Defnicje ubezpieczeń: GAP / RTI – ubezpieczenia straty fnansowej;  XWA – ubezpieczenie ochrony pogwarancyjnej;  KOM – ubezpieczenie komunikacyjne
pojazdu AC/OC/ASS/NNW.

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
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