Умови Акції «Купуй LADA NIVA – ОТРИМАЙ ЗИМОВУ ГУМУ».
* Мається на увазі можливість придбання автомобіля LADA Niva 2020 р.в. або 2021 р.в. в комплектації Classic ,
укомплектованого одним додатковим комплектом зимової гуми (в один комплект входять шини в кількості 4 шт). Марка та
модель зимової гуми визначаються Продавцем. Акція діє з 18.11.2021 р. по 15.12.2021 р. за умови наявності автомобілів LADA
Niva 2020 р.в. або 2021 р.в. у комплектації Classic в офіційній дилерській мережі АТ «АВТО МОТОР ГРУП». Про детальні умови
акції дізнавайтесь у офіційних дилерів LADA в Україні, перелік яких доступний на https://lada.ua/contacts. Кількість автомобілів
та додаткових комплектів зимової гуми обмежена. Продавець має право вносити зміни в умови та строки Акції без
попереднього повідомлення.
Інформація про технічні характеристики, склад комплектацій, кольорову гаму має виключно інформативний характер і ні за
яких обставин не є публічною офертою. Вигляд та комплектації автомобілів та шин можуть відрізнятися від наведених в
даному матеріалі. Ілюстрації можуть містити оснащення та елементи, що не входять в обсяг серійної поставки. Виробник і
продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі. Детальну
інформацію та актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів LADA в Україні або за телефоном гарячої лінії 0 800 502
400 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні, з мобільних телефонів - згідно тарифів операторів
зв'язку). АТ «АВТО МОТОР ГРУП».

** Ви можете отримати кредит за програмою «LADA ЕКСПРЕС КРЕДИТ» для придбання автомобіля LADA на наступних умовах:
мінімальний внесок – від 10% вартості автомобіля, максимальний строк кредитування – 84 місяці, максимальна сума
кредитування – до 1500000 грн. Реальна річна процентна ставка складає від 20,71% річних та залежить від вибраних
споживачем умов кредитування. Пропозиція діє з 07.09.2021 по 31.12.2021 р. Кредитує АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Ліцензія НБУ
№ 22 від 05.10.2011 р. Запис № 92 від 19.03.1992 р. в Державному реєстрі Банків. АТ «АВТО МОТОР ГРУП» та його дилери не
несуть відповідальності за кредитні продукти банків-партнерів та супутні страхові послуги. Вказані умови кредитування мають
виключно інформативний характер щодо доступних послуг кредитування і не є рекламою.
Інформація про технічні характеристики, склад комплектацій, кольорову гаму має виключно інформативний характер і ні за
яких обставин не є публічною офертою. Вигляд та комплектації автомобілів та шин можуть відрізнятися від наведених в
даному матеріалі. Ілюстрації можуть містити оснащення та елементи, що не входять в обсяг серійної поставки. Виробник і
продавець залишають за собою право без попереднього повідомлення змінювати комплектації і ціни на автомобілі.
АТ «АВТО МОТОР ГРУП».

