Fincentrum má díky ŠkoFINu již 200 Octavií za bezkonkurenční cenu
Praha, 25. srpna 2015
Program „M – Moje auto“ patří k nejúspěšnějším flotilovým programům ve své kategorii na
českém trhu. Díky spolupráci se ŠkoFINem a Škoda Auto mohou finanční poradci Fincentra
získat nové vozy Škoda prostřednictvím operativního leasingu za velmi výhodné ceny. Přibližně
polovina z dvou set vozů v programu jezdí ekologicky na CNG.
„Naším cílem je, aby měli poradci co nejlepší podmínky pro práci. K tomu bezesporu patří i komfortní
a bezpečné cestování za klientem. Díky programu M – Moje auto mohou poradci získat nové vozidlo
Škoda za minimální měsíční náklady,“ uvádí Filip Duchoň, obchodní ředitel společnosti Fincentrum.
Kromě předjednaných výhodných podmínek financování mohou těžit finanční poradci Fincentra také
z možnosti získat příspěvek 3 300 Kč každý měsíc, pokud plní stanovené obchodní plány. Úspěšní
poradci tak mohou získat vybrané vozy Škoda za bezkonkurenční cenu.
Program odstartoval v červenci 2014. Fincentrum a ŠkoFIN nyní podepisují objednávku na dvousté
vozidlo. Přibližně polovinu ze všech vozů tvoří Škoda Octavia G TEC.
„Octavia G-TEC je mimo dvou bezpečnostních nádrží na zemní plyn o objemu 97 litrů vybavena také
standardní 50litrovou nádrží na benzin. Na stlačený zemní plyn ujede automobil 410 km při nákladech
kolem jedné koruny na kilometr. Celkový dojezd modelu Octavia G-TEC činí až 1330 km,“ popisuje
nejoblíbenější model mezi finančními poradci Miroslav Bláha, vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká
republika.
„Obliba operativního leasingu významně roste. Nájemce se může naplno věnovat svému podnikání
a nemusí se tak starat o provoz vozidla, ani vázat prostředky v pořizovací ceně nebo akontaci. Poradci
Fincentra mohou volit mezi smlouvou na 12 měsíců s nájezdem do 30 tisíc kilometrů, nebo na
24 měsíců s nájezdem 60 tisíc kilometrů,“ uzavírá Petr Abrahámek, Vedoucí oddělení marketingu a
obchodu ze společnosti ŠkoFIN.
Octavia na CNG je oblíbená mezi poradci nejen díky nízkým provozním nákladům, ale také díky velmi
výhodné měsíční platbě za pronájem vozidla.
V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Miroslav Beneš
Mobil: +420 603 174 347
E-mail: miroslav.benes@benesgroup.cz

Fincentrum patří v České republice a na Slovensku mezi tři nejvýznamnější firmy v oboru finančního poradenství. Skupina
působí zejména v následujících oblastech:
§

§

§

Finanční poradenství: řádově 2500 poradců poskytuje individuální finanční poradenství občanům ČR a SR.
Společnost na těchto trzích patří mezi trojici nejvýznamnějších firem v oboru. Fincentrum dlouhodobě přispívá ke
zvýšení transparentnosti a kvality trhu finančního poradenství. V uplynulých letech zvítězilo v několika testech
finančních poradců tuzemských médií.
Fincentrum Reality: společnost Fincentrum Reality vznikla v září roku 2013 na základě poptávky po prodeji a koupi
nemovitostí klientů finančního poradenství mateřské společnosti Fincentrum a.s. s myšlenkou poskytovat komplexní
realitní a poradenský servis na nejvyšší úrovní. V současné době patří Fincentrum Reality mezi největší realitní
kanceláře v ČR se širokou nabídkou nemovitostí a bohatou škálou realitních služeb.
Korporátní obchody: divize Korporátních obchodů je zaměřena na komplexní zajištění potřeb malých a středních
podnikatelů, průmyslových podniků, komunální sféry či bytových družstev a institucí v oblasti zaměstnaneckých výhod,
v pojištění flotil, majetkového a odpovědnostního pojištění. Klientům nabízí řešení „šitá na míru“ ve spolupráci
s pojistiteli v ČR a na Slovensku.

§

Fincentrum Media a Event management: vedle prestižního ocenění Fincentrum Banka roku a Investice roku
zveřejňuje také každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex®. Fincentrum Media dále provozuje odborné
portály investujeme.cz, investujeme.sk, hypoindex.cz, ceskereformy.cz a overeniporadcu.cz.

Více na www.fincentrum.com.

