
УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЛИЗИНГ ALFA ROMEO TONALE 

"Витоша Ауто" ЕООД е официален дилър на превозни средства с маркaта Alfa Romeo. 

Настоящата програма се отнася само за автомобилите с маркa Alfa Romeo от модел Tonale. 

Програмата стартира при лимитиран брой от 15 автомобила в ниво на оборудване Sprint, за които 
тя се прилага. След изчерпването на количеството "Витоша Ауто" ЕООД може, но не е длъжно да 
продължи предлагане на програмата. При всички случаи след изчерпване на лимитирания брой 
автомобили "Витоша Ауто" ЕООД уведомява клиентите дали програмата продължава своето 
действие.  

Програмата се предлага в сътрудничество с дългогодишния ни партньор „ОТП Лизинг” ЕООД, ЕИК 
131391369. 

„ОТП Лизинг” ЕООД е финансова институция с предмет на дейност финансов и оперативен лизинг 
и при упражняване на дейността си придобива активи, които предоставя за ползване на 
лизингополучателите по договорите за лизинг, в това число активи от предлаганите от "Витоша Ауто" 
ЕООД марки. 

"Витоша Ауто" ЕООД в качеството си на продавач сключва с „ОТП Лизинг” ЕООД договор за 
покупко-продажба на МПС, предмет на договор за лизинг между „ОТП Лизинг” ЕООД и трето лице- 
лизингополучател. Пълните условия на договора за лизинг, в това число, но не само: срок на договора, 
лихвен процент, размер на месечни вноски, избор на застрахователна компания и др. се договарят с 
лизингодателя. 

Съдържащата се информация за основните параметри на лизинговите условия, предоставяна тук, 
не е окончателно предложение за сключване на договор за лизинг и условията, по която подлежат на 
допълнително одобрение от компетентния кредитен комитет на „ОТП Лизинг” ЕООД. 

"Витоша Ауто" ЕООД не извършва действия по самото одобрение и сключване на лизинговия 
договор. "Витоша Ауто" ЕООД оказва съдействие на клиентите във връзка с изготвяне на изискваните 
от лизингодателя документи, но одобрението и сключването на договор за лизинг се извършва само 
от лизингодателя "ОТП Лизинг” ЕООД, който разглежда всяко искане за лизинг по своите вътрешни 
правила и прилагани критерии и задължителни подходи, без ангажимент да одобри искането за 
предоставяне на финансиране на клиент, насочен от  "Витоша Ауто" ЕООД. 

Условията на лизинг по програмата Тонале се отнасят само при сключване на договор за лизинг с 
„ОТП Лизинг” ЕООД. В рамките на настоящата програма не е достъпен и възможен избор на друга 
лизингова компания при същите условия 

Съгласно условията на програмата няма минимално изискуема първоначална вноска, която да се 
плаща от клиента - лизингополучател, т.е. за клиента - лизингополучател се прилага0% авансово 
плащане. 

При сключване на договора за лизинг лизингополучателят  заплаща единствено застраховки пълно 
автокаско и гражданска отговорност по застрахователни полици, сключени чрез посочен от 
лизингодателя застрахователен брокер с одобрени от лизингодателя застрахователни дружества. При 
сключване на договора се заплаща авансово и първото техническо обслужване на автомобила, 
предмет на договора за лизинг. 



Срокът на лизинга е 60 месеца или 5 години със заложена остатъчна стойност на петата година от 
~23.1 %. Остатъчната стойност се изчислява на база крайната предлагана цена на автомобила, предмет 
на конкретна лизингова сделка. 

Посочената остатъчна стойност  определена при ограничение от пробег от 15 000 км годишно или 
75 000 км общо  за срока на лизинга. 

Приложим е плаващ лихвен процент от 2.66%  в евро съобразно уговореното в договора за лизинг. 

"Витоша Ауто" ЕООД предлага предоставени му от лизингодателя лизингови схеми и планове, но 
клиентът може сам да предложи и избере лизингов план, който да отговаря на индивидуалните му 
нужди и възможности, при което да определи сам размера на месечните вноски. Този индивидуален 
план ще подлежи на одобрение от лизинговата компания. 

Клиентът-лизингополучател разполага с опция да върне автомобила преди изтичане на срока на 
договора за лизинг. Опцията за предсрочно прекратяване се упражнява чрез 2-месечно писмено 
предизвестие от лизингополучателя. 

При упражняване на опцията за предсрочно прекратяване на договора за лизинг клиентът - 
лизингополучател не дължи такси и други плащания за предсрочно прекратяване на лизинговия 
договор. 

За повече информация ни потърсете на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” 166 (срещу резиденция 
„Врана”), пишете ни на sales@vauto.bg или се обадете на телефон 02/879 00 88. 

*ALFA ROMEO TONALE, Средна месечна вноска: 1 110.91 лв. Условия за финансов лизинг с опция за прехвърляне на 
собствеността, чрез лизингодател „ОТП Лизинг” ЕООД: цена на автомобила – 79 480 лв. с ДДС; променлив годишен 
лихвeн процент – 2,66%, формиран от 3-мес. EURIBOR с референтна стойност, съгласно публикуваната на 
https://otpleasing.bg/polezno/referentni-lihveni-procenti политика на компанията + надбавка 2,855% (промяната 
се отчита в края на всяко тримесечие); срок на лизинговия договор – 60 месеца; месечна вноска – до 1 122.55 лв. с ДДС; 
стойност на опцията 23.1% – 18 359.88 лв. с ДДС; финансирана стойност (общ размер на кредита) – 79 480 лв. с ДДС; 
авансова вноска (самоучастие) - 0 % – 0.00 лв. с ДДС, ГПР – 9.51% общи разходи по кредита: 1) еднократна такса 
одобрение 1.5% – 1 192.20 лв. с ДДС, 2) разходи за застраховки: „Пълно автокаско” (ежегодно)– 3 404.92 лв. за 1-та 
година при тарифно число 4.284% и "Гражданска отговорност" (ежегодно) – 294.64 лв. за 1-та година, 3) данък МПС 
(ежегодно) – 24.18 лв. за 1-та година, 4) лихви за целия период – 5 553.36 лв., 5) други еднократни  първоначални разходи 
(регистрация в КАТ, комплект КАТ) - 249 лв.; Общо дължима сума, включваща такса одобрение, авансова вноска, 
главница, лихви и всички свързани с кредита първоначални и ежегодни разходи (в т.ч. застраховки и данък МПС за целия 
период на кредита) – 101 761.26 лв. Промяна в лихвения процент или разходите по кредита може да доведе до по-високи 
ГПР и общо дължима сума. 

 


