
Kas ir Opel Līzings?
Opel Līzings ir finanšu līzings uz 5 gadiem. Šajā laikā, veicot ikmēneša maksājumus, jūs pamazām sedziet visu 
automašīnas vērtību un kļūstiet par tās īpašnieku.

Kāpēc Opel Līzings ir tik īpašs?  
• Pērkot automašīnu ar Opel Līzingu, jūs apdrošinieties pret maksātnespējas* risku.

• Finansiālu problēmu gadījumā jūs vienkārši atdodiet automašīnu pārdevējam. Nekādu sankciju, soda 
naudas vai finanšu saistību pret līzinga kompāniju.   

Kā noformēt Opel Līzingu? 
Opel Līzingu var noformēt Adam Auto un Hansa Auto salonos Rīgā, Liepājā un Ventspilī. Kopā ar līzinga līgumu 
jūs saņemsiet Opel Līzinga apdrošināšanas sertifikātu. 

Līdzi jāņem šādi dokumenti:
Fiziskām personām: 

• Pase
• Konta izdruka par darījumiem, kas apstiprina ienākumus par pēdējiem sešiem mēnešiem
• VSAA izziņa par ienākumiem

Juridiskām personām:
• Reģistrācijas apliecības kopija
• PVN nodokļu maksātāja apliecības kopija 
• Statūtu kopija
• Iepriekšējā gada bilance
• Pašreizējā gada operatīvā bilance
• Uzņēmuma vadītāja pases vai paraksta tiesīgās personas pases kopija.

Papildu informācija 
Pirmā iemaksa – no 15%.
Procentu likme – 6% fiksētā likme + 3 mēnešu EURIBOR
(likme tiek piemērota katram klientam individuāli un var mainīties atkarībā no darījuma specifikas un 
klienta kredītvēstures).

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, sazinieties ar Adam Auto un Hansa Auto! 
Adam Auto
Rīga, Krasta ielā 66. Tālr. 6 7078017, 6 7078000
Ventspils, Zvaigžņu iela 15. Tālr. 63607755
Liepāja, Brīvības iela 146b. Tālr. 63483930
www.adamauto.lv

Hansa Auto
Rīga, Brīvības gatve 246. Tālr. 67801555
www.hansaauto.lv

Opel Līzings sadarbības partneri

* Maksātnespēja iestājas gadījumos, ja automašīnas pircējs:
1) Jebkādu iemeslu dēļ ir pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar darba devēju, un vairāk par 90 dienām nav stājies citās darba 

tiesiskajās attiecībās;
2) Ienākumi ir būtiski (vismaz par 50%) samazinājušies darba nespējas dēļ vai gadījumos, kad veselības traucējumu dēļ neveic darba 

pienākumus vairāk par 90 dienām; 
3) Ienākumi ir kritušies tik lielā apmērā, ka Līzinga līguma noteiktais maksājums pārsniedz 50% no automašīnas pircēja ikmēneša 

ienākumiem.  


