1. СИСТЕМА ЗНИЖОК ДЛЯ КЛІЄНТІВ
Застосовується наступна система знижок та відстрочок платежу залежно від обсягу
наданих Послуг та реалізації Запасних частин за попередні 12-місяців в мережі Корпорації
«УкрАВТО» до дати підписання або переукладання договору (за виключенням договорів зі
страховими компаніями):

Річний обсяг придбаних
Послуг та запасних частин

від 0 до 50 000 грн. з ПДВ
від 50 001 до 150 000 грн. з
ПДВ
від 150 001 до 300 000грн. з
ПДВ
від 300 001 до 500 000грн. з
ПДВ
від 500 000грн. до 1 000 000
з ПДВ
від 1 000 000 з ПДВ

Знижка
на
послуги

Розмір знижки, %
Знижка на
Знижка на
запасні
запасні
частини, із
частини, із
походженням з походжен
підприємств
ням від
мережі
сторонніх
Корпорації
постачаль
«УкрАВТО»
ників

Відстрочка
платежу,
календарних
днів

-

-

5%

Група знижок* 4

7%

Група знижок* 5

10%
15%
20%

Група знижок* 6
(Для Запасних
частин, що
надані
постачальником
«ЗІП-Авто»
Група знижок* 5)

до 10%

5

до 12%

7
10
14

до 15%

30

* на запасні частини та автотовари, придбані у дистриб’юторських компаній або
дилерській мережі Корпорації «УкрАВТО» відповідно до «Системи ціноутворення на АСП
дилерської мережі Корпорації «УкрАВТО», затвердженої внутрішніми документами.
Знижки, надані в рамках підписаного Корпоративного або Локального договору, не
сумуються з іншими знижками за діючими на підприємствах акціями та акційними
пропозиціями.
2. СИСТЕМА ЗНИЖОК ЗІ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
Застосується наступна система знижок для страхових компаній при укладанні
Корпоративних або Локальних договорів на Послуги автосервісу з відновлювального
ремонту, залежно від обсягу Послуг та реалізації Запасних частин в середньому на місяць
за попередні 6-ть місяців до дати підписання або переукладання договору:
Обсяг (Послуги +
Запасні частини),
грн. з ПДВ

Знижки, %

Від

До

Послуги

10 000

25 000

5%

Запасні частини,
із походженням з
підприємств
мережі Корпорації
«УкрАВТО»
Група знижок* 3

Запасні частини,
із походженням
від сторонніх
постачальників
до 7%

Відстрочка
платежу,
календарни
х днів

Передоплата

25 000
50 000

50 000
100 000

Вище 100 000

7%
10%

12%

Група знижок* 4
Група знижок* 5
Група знижок* 6
(Для Запасних
частин, що надані
постачальником
«ЗІП-Авто» Група
знижок* 5)

до 10%
до 12%

Передоплата
Передоплата

до 15%

Передоплата

* на Запасні частини та автотовари, придбані у дистриб’юторських компаній або
дилерській мережі Корпорації «УкрАВТО» відповідно до «Системи ціноутворення на АСП
дилерської мережі Корпорації «УкрАВТО», затвердженої внутрішніми документами.

