
Plany i marzenia na gorące lato? Nie czekaj z ich realizacją. 

% • maksymalna kwota aż 250 000 zł
•  oprocentowanie promocyjne już od 7,99% (RRSO 11,45%*) 
• szybki wniosek i szybka wypłata!
• brak prowizji
•  możliwość rozłożenia kredytu nawet na 120 miesięcy
• brak poręczycieli i dodatkowych zabezpieczeń
•  oferta jest ważna od 1 lipca 2022 r. do odwołania

Oferta Pracownicza Volkswagen Bank to specjalna oferta produktów bankowych skierowana do pracowników, 
współpracowników i dealerów koncernu Volkswagen oraz ich rodzin, niezależnie od formy zatrudnienia.

*  Przykład reprezentatywny dla konsumenckiego kredytu gotówkowego Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Oferta promocyjna dostępna po wpisaniu kodu 
promocji, obowiązuje od 01.07.2022 r. do odwołania, nie dłużej niż do 31.08.2022 r. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 11,45% całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów) 67.000 zł całkowita kwota do zapłaty 96.039 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 10,89% w skali roku, całkowity koszt kredytu 29.039 zł (w tym: 
prowizja 0,00 zł, odsetki 29.039 zł) 83 miesięcznych rat, w wysokości 1.143 zł i ostatnia ratą wyrównującą w wysokości 1.170 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.05.2022 r.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 +48 698 673 183, +48 882 104 681 lub +48 604 721 766
Możesz również wysłać SMS – oddzwonimy do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Wejdź na www.vwfs.pl/pracownicy
i złóż wniosek korzystając z kodu promocji „Wakacje”

Kredyt gotówkowy na specjalnych warunkach



Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce),  
usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe  

(przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Jak możesz skorzystać z Flexi Kredytu? 
•  Wystarczy, że pobierzesz wniosek o zmianę harmonogramu spłat: 

https://www.vwfs.pl/pracownicy/docs/ 
Wniosek_o_zmiane_harmonogramu.pdf

•  Uzupełnisz dane i podpisany skan prześlesz na adres:  
bok.bank@vwfs.com

Masz kredyt gotówkowy w Ofercie Pracowniczej Volkswagen Bank?
Już teraz możesz zawnioskować o wydłużenie okresu kredytowania.  
Co najważniejsze, oprocentowanie nominalne pozostaje bez zmian. 

Oferta Pracownicza Volkswagen Bank to specjalna oferta produktów bankowych skierowana do pracowników, 
współpracowników i dealerów koncernu Volkswagen oraz ich rodzin, niezależnie od formy zatrudnienia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

 +48 698 673 183, +48 882 104 681 lub +48 604 721 766
Możesz również wysłać SMS – oddzwonimy do Ciebie najszybciej, jak to możliwe.

Zawnioskuj o wydłużenie okresu kredytowania z Flexi Kredytem 
i ciesz się elastycznością.

Flexi Kredyt rozciąga okres kredytowania


