
Фінансування та страхування  
Тягача Scania CNG 410 

Спеціальні умови фінансування 

Ставка лізингової винагороди –  5% 

 
Первісна інвестиція -   36 376 Євро 
включає авансовий платіж  та контракт на технічне 
обслуговування  
Лізинговий платіж, в місяць -  2 339 Євро  
Строк фінансування – 4 роки 
Страхування – КАСКО, НВ, ОСЦВП, включено  
 

Вартість контракту на технічне обслуговування на 4 
роки або необхідний пробіг розраховується 
відповідно до транспортної задачі. Оплата 
здійснюється одноразово в складі первісної 
інвестиції   
 
Фінансовий лізинг від спеціалізованої лізингової 
компанії – ТОВ “Сканія Кредіт Україна” допоможе 
ефективно використати власний капітал та 
оптимізувати початкову інвестицію.  

від тов «Сканія кредіт україна»  

Остаточне рішення про фінансування ухвалюється 
Кредитним Комітетом ТОВ «Сканія Кредіт Україна» після 
узгодження специфікації техніки з продавцем та надання 
необхідних документів з лізинговою заявкою. 

Умови фінансування діють до 31-12-2020 року. Кількість техніки обмежена. 



truck@scania-ua.com  
www.scania.ua  
www.facebook.com/ScaniaUkraine 
www.youtube.com/user/ScaniaUkraine 
www.instagram.com/ScaniaUkraine 

Scania проводить активну політику із вдосконалення 
і розвитку своїх продуктів. У зв’язку з цим компанія 
зберігає за собою право вносити зміни до 
специфікації транспортних засобів без попереднього 
повідомлення 

Колісна формула 4x2 

Двигун Потужність 410 кс, Крутний момент 2000 Нм 

  Норми викидів Євро 6 

 Система очищення відпрацьованих газів EGR 

Тип палива Стиснений природний газ (CNG, CBG, метан) 

Паливні баки 8х118л 

КПП GRS895R 12 передач з Ретардером  

Відбір потужності EG651P  

Система перемикання передач 
Роботизована Opticruise 

Зчеплення Автоматичне  

Головна передача Тип головного мосту R780 

Передатне відношення 2.71  

Вантажопідйомність переднього 
мосту 7500 кг 

Тип передньої підвіски Ресора 3-х листова 

Вантажопідйомність заднього 
мосту 11500 кг 

Тип задньої підвіски Пневматична 2-х балонна 

Гальма Дискова гальмівна система 

 Ретардер з гальмівним зусиллям до 3500 Нм 

Колеса 315/70 Регіональна 

Бампер 40мм                                               

Кабіна CG20N Середня кабіна з великим спальним місцем 

  Кондиціонер та автономний опалювач  

  Холодильник об’ємом 30.3л 

  Збільшене спальне місце 800мм 

Додаткові опції Система допомоги утримання на схилі HillHold 

  Система ідентифікації водія 

  Оцінка майстерності водія 

  Щотижневі звіти на весь строк служби автомобіля 

  Пакет доступу «Контроль» системи управління автопарком Scania 
FMS безкоштовно 12 міс 
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