Условия за използване на заместващ
автомобил
-- Водачи, сключили лизингов и франчайз договор с фирмата, могат да използват автомобили при облекчени условия по преценка на
фирмата.

Необходими документи на ЕТ
(копия и оригинали):

1. Актуално състояние на фирмата от Агенция
по вписванията
2. Лична карта на собственика
3. Удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил на собственика
4. Печат на ЕТ

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ
ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ

Допълнително:

1. Удостоверение от общината за липса на задължения към местния бюджет
2. Удостоверение от НАП за наличие или липса
на задължения
3. Справка от КАТ за нарушения и точки (за
собственика на ЕТ)
4. Справка от ТП на НАП по чл. 62, ал. 4 от КТ за
регистриран трудов договор с водачите

Необходими документи за
таксиметровия водач (копия и
оригинали):

1. Лична карта
2. Шофьорска книжка и талон
3. Удостоверение за водач на лек таксиметров
автомобил
4. Удостоверение за психическа годност за таксиметров превоз
5. Свидетелство за съдимост (актуално)
6. Справка от КАТ за нарушения и точки (актуално)
7. Медицинско свидетелство, че лицето няма
противопоказания за таксиметрова дейност
8. 2бр. портретни снимки (паспортен формат)

0899 995 714

0899 995 714

Условия за лизинг на нов ФИАТ
ТИПО КОМБИ 2017г. с метанова/газова уредба. Условия за
лизинг на употребявани ФИАТ
КУБО и ФИАТ ЛИНЕА с метанова уредба. Условия за наем.

Условия за лизинг за нов автомобил
фиат типо комби 2017г. С метанова /
газова уредба

Условия за лизинг за употребяван
автомобил фиат кубо, фиат линеа на
метан

* След одобрение на кандидата
* Лизингови вноски с метан:
-- 64 вноски х 570лв.
-- 51 вноски х 650лв.
* Лизингови вноски с газ:
-- 64 вноски х 545лв.
-- 51 вноски х 625лв.
* Включват:
-- Каско
-- Гражданска отговорност
-- Застраховка места
-- Пътен данък
-- Оборудван автомобил с таксиметров апарат
и таблет
* Първа вноска
-- 1710лв. – с метан
-- 1430лв. - с газ

* След одобрение на кандидата
* Лизингови вноски
-- От 350 до 550лв. В зависимост от километрите и годините на автомобила и включва:
-- Каско
-- Гражданска отговорност
-- Застраховка места
-- Пътен данък
* Срок
-- От 36 до 48 месеца
* Без първоначална вноска
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Условия за наем
* След одобрение на кандидата
* Наем
-- 35лв. за един водач за 24 часа
-- По 25 лв. За двама водачи за 24 часа
* Оборудвани автомобили, готови за
работа

0899 995 714

