
YNOZES ECKA

Splátky za málo nebo zadarmo

Nebojte se splátek. My jedeme na rovinu.
Žádné zbytečné poplatky. Úvěr, který Vám sedne na míru.
To jsou nové splátkové produkty Korado-Co�dis - vždy na rovinu.
Domluvte se na splátkách a hned můžete odjet na elektrokole či skútru mpKorado!!!
*Zadarmo = bez navýšení  **Za málo = levný KORADO úvěr s malou splátkou

mpKorado Raptor 125

mpKorado DeLux

SPLÁTKY ZA MÁLO     30x 1220 Kč **
SPLÁTKY ZADARMO  10x  3049 Kč *

SPLÁTKY ZA MÁLO     30x 900 Kč **
SPLÁTKY ZADARMO  10x  2249 Kč *



www.mpkorado.cz

Více se dozvíte u našich prodejců ve vašem regionu.
Vašeho prodejce pohodlně najdete na

našem webu www.mpkorado.cz/prodejci
Firma MP KORADO CZ, s.r.o. je autorizovaný dovozce skútrů

mpKorado, elektrokol, elektromopedů a skútrů mpKorado, přileb 
a motopříslušenství VCAN pro Českou republiku.

MP KORADO CZ, s. r. o.
Sloupského 1197

686 01 Uherské Hradiště
tel. +420 572 556 118

mob. +420 608 444 152 
mp@mpkorado.cz

mpKorado Raptor 125
Pro řidiče od 16let s řidičským

oprávněním skupiny B. Výkon 6,6kW.
Spotřeba paliva do 3L/100Km (Natural 95).

Schváleno pro 2 osoby.

mpKorado DeLux
Schváleno na cyklostezky!!!

Dojezd: 45–50km. Nabíjecí čas: 4–6
hodin. Baterie: 36 V, 10 Ah, lithiová.

Počet nabíjecích cyklů: 800.
Rychlost: cca. 25km/h.

VÁŠ PRODEJCE

Doporučená maloobchodní cena pro výpočet splátek pro mpKorado Raptor 125 je 30 490 Kč a mpKorado DeLux 22 490 Kč.
*Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 10.000,- Kč, roční úroková sazba 0,00 %, RPSN 0,0, doba trvání úvěru 10 měsíců,
měsíční splátka ve výši 1.000,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 10.000,- Kč.   , roční úroková sazba 0,00 %, RPSN 0,0,

doba trvání úvěru 10 měsíců, měsíční splátka ve výši 1.000,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 10.000,- Kč. Nejsou 
účtovány žádné poplatky za sjednání úvěru ani vedení účtu, pojištění není povinné a není v RPSN zahrnuto.

Doba trvání akce je od 15.6. do 30.6.2015 u splátky bez navýšení.
**Reprezentativní příklad : Celková výše úvěru 10.000,- Kč, roční úroková sazba 14,63 %, RPSN 15,7, doba trvání úvěru 30 

měsíců, měsíční splátka ve výši 400,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 12.000,- Kč. Nejsou účtovány žádné poplatky 
za sjednání úvěru ani vedení účtu, pojištění není povinné a není v RPSN zahrnuto.

Touto nabídkou nevzniká na poskytnutí úvěru právní nárok. Více informací na www.co�dis.cz
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