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Využijte náš program a staňte se majiteli 

zánovního a bezpečného vozu na 12 měsíců. 

Jsme schopni nabídnout velmi zajímavou  

měsíční splátku na auto, dle vašich preferencí. 

Navíc vše zařídíme za vás, vy pak už jen jezdíte, 

jak potřebujete.

Pokud si nevyberete z našich vzorových aut  

z katalogu, ozvěte se nám a určitě najdeme

i vůz dle vašich představ.

PROGRAM operáček na rok
Rádi byste jezdili moderním vozem, ale nechcete řešit servis, 

pojištění a další záležitosti?
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Vozy do práce i na výlety
střední třída

Potřebujete auto, kterým budete  

vozit děti do školy, jezdit do práce i na rodinné 

výlety a hledáte ideální kompromis?  

Za nás je jednoznačnou volbou Ford Focus, 

Volkswagen Golf nebo Škoda Octavia.



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
   Další informace o financování naleznete dále.

FORD FOCUS
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 85.000 km

Komfortní vnitřní prostor, výborné jízdní 

vlastnosti a silný úsporný motor. 

Tímto vším vládne Ford Focus. 

Navíc se skvěle ovládá a dokonale zaujme 

svým designem.

6 490 Kč

cena měsíčně od



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
Další informace o financování naleznete dále.

VOLKSWAGEN GOLF
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 85.000 km

Kvalitně zpracovaný vůz s velmi slušnou 

výbavou a technickými vymoženostmi. 

Disponuje automatickou klimatizací  

a o bezpečí je postaráno díky  

nadstandardnímu počtu airbagů. 

6 590 Kč

cena měsíčně od



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
   Další informace o financování naleznete dále.

ŠKODA OCTAVIA
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 85.000 km

Hned na první pohled zaujme svým 

atraktivním moderním designem,  

se sportovním nádechem.  

Zadní čidla vám pomohou 

bez problémů zaparkovat a jízdní  

vlastnosti jsou perfektní.

7 390 Kč

cena měsíčně od



Vozy pro manažery
Vyšší střední třída

Chcete už od první vteřiny na 

jednání působit reprezentativně? 

Přijeďte na schůzku jedním 

z našich luxusních vozů pro manažery. 

Vybírat můžete z vozů Škoda Superb,  

Ford Mondeo nebo Volkswagen Passat.



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
   Další informace o financování naleznete dále.

FORD mondeo
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 95.000 km

Kombinuje v sobě perfektní  

design a silnou mohutnost. 

Při jízdě filtruje nerovnosti vozovky, 

má povedené odhlučnění a díky  

své velikosti zajišťuje jízdní komfort.

8 490 Kč

cena měsíčně od



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
Další informace o financování naleznete dále.

VOLKSWAGEN PASSAT
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 95.000 km

Komfortně vybavený vůz vhodný 

pro delší cesty, který má moderní interiér 

a jízda s ním se promění v zážitek.

Konzervativnější design vzbuzuje 

solidní dojem.

8 190 Kč

cena měsíčně od



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
   Další informace o financování naleznete dále.

ŠKODA SUPERB
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 95.000 km

Elegantní vzhled vozu podtrhne 

váš vytříbený vkus a podmíní vaši 

reprezentativnost. Vůz disponuje 

řadou technických vymožeností 

a velkým zavazadlovým prostorem.

8 990 Kč

cena měsíčně od



Vozy pro volný čas i rodinu
SUV a MPV

Plánujete delší cesty a zároveň preferujete  

bezpečnou jízdu v prostorném voze?  

Vyrazte do terénu autem se sportovním  

nádechem a poddejte se splynutí s okolní přírodou. 

Doporučujeme SUV vozy Volkswagen Tiguan,  

Ford Kuga nebo rodinné MPV Volkswagen Touran.



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
   Další informace o financování naleznete dále.

VOLKSWAGEN TIGUAN
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 95.000 km

Je velmi dobře ovladatelný a dovolí 

i ostřejší jízdu. I v základní výbavě 

poskytuje řadu technických  

vymožeností. Decentní design vozu 

skvěle doplňuje povedený interiér.

9 290 Kč

cena měsíčně od



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
Další informace o financování naleznete dále.

FORD KUGA
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 95.000 km

Dostatek místa na všech pěti  

sedadlech je samozřejmostí.  

Pravidelný tvar zavazadlového prostoru 

zajistí uložení většího množství věcí. 

Vynikající odhlučnění a stabilizační  

systém při jízdě přidá na komfortu.

9 890 Kč

cena měsíčně od



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
   Další informace o financování naleznete dále.

VOLKSWAGEN TOURAN
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 95.000 km

Velmi prostorný vůz je obalen 

kvalitní moderní karoserií. 

Dokážete v něm ohromně rozšířit 

přepravní kapacitu. Při jízdě v zatáčkách 

jsou náklony vozu díky dobře usazenému 

podvozku nepatrné.

7 390 Kč

cena měsíčně od



Vozy pro podnikání
užitkové

Přepravujete často objemné předměty, musíte 

rychle vyexpedovat dodávku nebo potřebujete 

velké přepravní auto? 

Naše užitkové vozy jsou připraveny na vše,  

a i přes velkou zátěž nevyžadují častý servis.  

Volit můžete z vozů Volkswagen Caddy, 

Volkswagen Transporter nebo Ford Transit.



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
   Další informace o financování naleznete dále.

VOLKSWAGEN CADDY
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 120.000 km

Důstojná dodávka má technicky 

blízko k osobním vozům, proto 

je vhodná i pro volný čas. 

Má nadstandardně dobré jízdní 

vlastnosti, je velmi prostorná a její 

interiér poskytuje solidní komfort.

8 690 Kč

cena měsíčně od



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
Další informace o financování naleznete dále.

FORD TRANSIT
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 120.000 km

Standardně vybavenou palubní 

deskou a komfortem připomíná 

osobní auto. Předností vozu je 

vysoká stavba karoserie, která zajistí 

nadstandardní nákladní prostor.

11 390 Kč

cena měsíčně od



AUTO

* Foto nabízeného vozu je ilustrativní. 
   Další informace o financování naleznete dále.

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
Stáří vozu: 

Najeto: 

2-5 let
od 120.000 km

Univerzální užitkový vůz se solidní 

výbavou. Má velmi dobrou spotřebu  

a výborný výhled z vozu, díky vysokému 

posedu. Vůz dbá na vaši bezpečnost,  

jedním z předních bezpečnostních  

prvků jsou hlavové airbagy.

11 490 Kč

cena měsíčně od



Měsíční kalkulované splátky uvedené u vzorových vozidel jsou konečné.

FINANCOVÁNÍ PROGRAMU
operáček na rok

V rámci programu se stáváte majitelem vozu, tedy vůz je koupen do vašeho vlastnictví 

pomocí spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru. Výhodou pro plátce DPH je, 

že si mohou celou daň odečíst.

Měsíční splátka se rovná
pouze splátce úvěru:

Doba splácení úvěru je rozložena na
3 až 4 roky, ale již po prvním roce 

splácení nabízíme možnost odkoupení 
vozu za předem domluvenou částku, 
kterou doplatíte zbývající část úvěru.

Součástí splátky jsou
služby a pojistné:

V rámci programu máte na 12 měsíců 
zahrnuty služby i pojistné. Součástí těchto 

služeb je plný servis včetně pneumatik 
(zimní i letní), roční dálniční známka, 
povinné ručení a havarijní pojištění.



s čím vám 
můžeme pomoci

WWW.FIRMANADUVERU.CZ

FND Finance
Pomůžeme vám s financováním 
bydlení i vyřízením financování  

vozu.

FND Reality
Najdeme pro vás vhodný pozemek 

na stavbu domu, nebo novou  
nemovitost.

FND Stavby
Postavíme vám dům na klíč 

dle vašich přání.

FND Auto
Zajistíme pro vás bezpečný vůz, 

nebo si ho můžete jen půjčit v našich 
autopůjčovnách



AUTO

AUTOPŮJČOVNA BRNO
Hladíkova 74/2,

618 00 Brno-Černovice

Email: autobrno@firmanaduveru.cz

Telefon: +420 778 084 344

AUTOPŮJČOVNA JIHLAVA
Romana Havelky 193/28, 

586 01 Jihlava 

Email: autojihlava@firmanaduveru.cz

Telefon: +420 774 871 969 

Více informací naleznete na

FNDAUTO.cz




