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motoryzacja

Co ma wspólnego standard wykona-
nia samochodów marki Audi z ich 
finansowaniem? I tu, i tu każdy 

szczegół jest dopracowany do perfekcji. Bo 
Audi Perfect Lease zapewnia znacznie niższe 
miesięczne raty w porównaniu z klasycznym 
leasingiem, co pozwala na regularną zmianę 
samochodu na nowy model. I właśnie to 
nowoczesne rozwiązanie finansowe zostało 
docenione przez polskich konsumentów 
i nagrodzone przez kapitułę konkursu Laur 
Konsumenta 2018 jako Odkrycie Roku w ka-
tegorii usługi leasingowe. 

AU DI  NA  PE R F E KC YJ N YC H 
WA RU N K AC H 
Audi Perfect Lease jest nowoczesną 
i atrakcyjną ekonomicznie formą finanso-
wania samochodów, której zalety doceniają 
zwłaszcza przedsiębiorcy. Takim atutem są 
m.in. procedury towarzyszące leasingowi, 
które są zdecydowanie mniej skomplikowane 
niż te związane z kredytem samochodowym. 
Warunki oferty są wyjątkowo atrakcyjne, bo 
dotyczą nowych samochodów i obejmują 
wszystkie modele marki. Wybierając wa-

runki leasingu, można dostosować do swoich 
potrzeb okres spłaty i określić wysokość 
opłaty wstępnej. Wszystko w ratach dużo 
niższych od rat klasycznego leasingu. Nic 
dziwnego, że z dostępnej w salonach Audi 
oferty Audi Perfect Lease korzysta coraz 
więcej Polaków. 

 – Audi Perfect Lease jest najpopular-
niejszym produktem dla przedsiębiorców 
spośród wszystkich form finansowania 
w ramach Audi Financial Services. Sięga 
po niego od 30 do 40 proc. klientów marki. 
Na rynku odnotowujemy stały wzrost za-
potrzebowania na niskie raty, elastyczność 
i możliwość wyposażenia samochodów w 
segmencie premium. Dlatego wprowadzili-
śmy produkt leasingowy zmieniający rynek 
dotychczas zdominowany przez klasyczne 
formy finansowania aut. W ten sposób 
umożliwiliśmy również klientom dosto-
sowanie samochodu do własnych marzeń, 
aspiracji i potrzeb – życiowych i bizneso-
wych. Dzięki temu auto można zmienić na 
nowe, jeszcze nowocześniejsze i jeszcze 
doskonalsze, już po dwóch-trzech latach – 
wylicza zalety leasingu Audi Perfect Lease 

Michał Dyc, dyrektor sprzedaży detalicznej  
Volkswagen Financial Services.

Z A L E T Y  D OWOL N E J 
KON F IGU R AC J I
Samochody marki Audi od lat należą do 
czołówki najchętniej kupowanych przez 
Polaków aut segmentu premium. Ich 
popularność wynika m.in. z dostępności 
nowoczesnego leasingu Audi Perfect 
Lease. Wszystkie modele marki można 
nabyć z zerową opłatą wstępną, w wy-
jątkowo niskich miesięcznych ratach 
oraz z pakietem przeglądów serwisowych 
Audi obejmującym prace zgodne z planem 
serwisowym w okresie trzech lat i do 90 
tys. km przebiegu.

Taki samochód może zostać dowolnie 
skonfigurowany, ponieważ dodatkowe 
wyposażenie tylko w niewielkim stopniu 
wpłynie na i tak niskie raty, a na koniec 
umowy każdy nabywca ma zagwarantowaną 
możliwość zwrotu auta. Dzięki temu kupu-
jący samochód w ramach Audi Perfect Lease 
decydują się na modele lepiej wyposażone 
lub z wyższego segmentu.  g

Marta Szuma

Audi Perfect Lease zdobył nagrodę Laur Konsumenta 2018 
jako Odkrycie Roku w kategorii usługi leasingowe.

Przewaga dzięki perfekcji

 Dzięki Audi Perfect Lease klient może zmienić auto na nowe 
już po dwóch-trzech latach


