MAN | Financial Services

Leasing. Ubezpieczenia. Wynajem. Mobilność.

ELEKTRYCZNY MAN
Z DOTACJĄ NAWET 70 000 ZŁ!
GOTOWY DO KAŻDEJ MISJI,
ALE BEZ EMISJI

Skorzystaj z dopłaty w programie „Mój Elektryk”, dzięki któremu zeroemisyjny MAN jest teraz dużo bardziej osiągalny. Doﬁnansowania udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i może ono wynosić nawet 70 000 zł.
Szczegóły doﬁnansowania
Wysokość doﬁnansowania jest uzależniona od kategorii wybranego przez Ciebie pojazdu, wysokości podatku VAT rozliczanego
przez Twoją ﬁrmę oraz rocznego minimalnego przebiegu samochodu.
KATEGORIA
POJAZDU

M1 – pojazdy mające nie więcej
niż osiem miejsc siedzących
(poza miejscem kierowcy)

N1 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej
3,5 tony, M2 – pojazdy o masie maksymalnej
nieprzekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem
miejsc siedzących poza miejscem kierowcy,
M3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej
5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza
miejscem siedzącym kierowcy

Uzależniona od wysokości podatku VAT
Rozliczanego przez przedsiębiorcę:
MAKSYMALNA CENA
POJAZDU BRUTTO

KWOTA
DOFINANSOWANIA

276 750 zł

100% odliczenia VAT

248 205 zł

50% odliczenia VAT

225 000 zł

zwolnienie z VAT

276 750 zł

brak wymaganego
średniego przebiegu

50 000 zł (do 20% kosztów kwaliﬁkowanych, brak
Wymaganego średniorocznego przebiegu)

276 750 zł

Przy średniorocznym przebiegu
wyższym niż 15 000 km

70 000 zł (do 30% kosztów kwaliﬁkowanych, przy
średniorocznym przebiegu wyższym niż 20 000 km)

Nie dotyczy

JAK TO DZIAŁA?

Skontaktuj się z Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży MAN Financial Services lub Twoim Doradcą Handlowym VAN
MAN Truck&Bus. Dowiesz się, jak wybrać odpowiednie finansowanie i jak uzyskać dotację w programie „Mój Elektryk”.
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WYSOKOŚĆ DOTACJI

OFERTA FINANSOWANIA

WNIOSEK O DOTACJĘ

INFORMACJA O DOTACJI

PODPISANIE UMÓW

TWÓJ NOWY ELEKTRYK!

Dowiadujesz się, jaka może
być maksymalna wysokość
dotacji na wybrany przez
Ciebie samochód.

Przedstawiamy Ci ofertę
finansowania (wraz z dotacją),
uwzględniającą wszystkie
potrzeby Twojej firmy.

Razem z naszym Doradcą
wypełniasz wniosek
o dofinansowanie
w programie „Mój Elektryk”.

Maksymalnie po 25 dniach
otrzymujesz informację
o przyznaniu dotacji i terminie
odbioru samochodu.

Podpisujesz dwie umowy:
leasingu oraz dotacji.

zarejestrowany i w pełni
ubezpieczony samochód.

Postaw na elektromobilność
Dołącz do grona odpowiedzialnych społecznie ﬁrm, dla których ważna jest ochrona środowiska i ograniczanie poziomu hałasu.
Przyniesie Ci to nie tylko czysto wizerunkowe korzyści, ale także te ekonomiczne. Eksploatacja elektryka jest bowiem nawet
o połowę tańsza niż auta z silnikiem spalinowym.

