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Bezúročná pôžička bez navýšenia na prestavbu auta  
na LPG, splácaná počas zmluvného obdobia vo forme 
tankovania. Šetrite každým kilometrom s Probugas.

Probugas zaplatí prestavbu automobilu na LPG pohon v plnej výške a umožní klientovi 
prostredníctvom tankovacej karty Probucard tankovat LPG v sieti partnerských 

čerpacích staníc zverejnených na www.jazdimvyhodne.sk



Aké výhody mi prinesie
karta Probucard?

Koľko ušetrím?

��     Kontaktujte zákaznícku linku Probugas 
          0911 33 77 79, prestavby@probugas.sk

�2      Technická konzultácia našimi špecialistami
�3      Uzavretie zmluvy
�4      Prestavba na LPG

�5     Prevzatie a využívanie vozidla

• Žiadna vstupná investícia 
• Bezúročná pôžička na prestavbu  

splácaná počas  zmluvného obdobia  
vo forme tankovania

• Možnosť využívať tankovaciu kartu ďalšími 
používateľmi  a tým dosahovať ďalšie úspory 

• Široká sieť čerpacích staníc akceptujúcich 
kartu Probucard

• Bezhotovostné tankovanie – platba  
za PHM na konci  mesiaca formou faktúry

• Úspory na PHM od prvého prejazdeného 
kilometra

• Možnosť navýšenia paušálu
• Po skončení paušálu možnosť prejsť na 

Probucard kredit a tankovať za zvýhodnené 
ceny LPG

Výška úspory závisí od ceny prestavby a množstva prejazdených kilometrov. Pri vzorovej cene prestavby 
1 300€ a mesačne najazdených 1 500km môže úspora dosiahnuť 206€/ročne počas prvých dvoch rokov 
a po uplynutí tohto obdobia sa ďalej zvýši.

Táto ponuka je informatívna. Probugas a.s. si vyhradzuje právo zmeny cien a informácií uvedených v tomto dokumente. Ponuka úveru podlieha schváleniu. Ponuka LPG prestavby sa vzťahuje 
len na vozidlá, kde je to technicky možné. 

Zvolený paušál 100 150 200 250 300 400 450

cena za 1 L plynu LPG (€) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62

splátka pôžičky na prestavbu na 1 L (€) 0.57 0.38 0.28 0.23 0.19 0.14 0.13

Cena za 1 L liter plynu LPG po prestavbe (€) 1.19 1.00 0.90 0.85 0.81 0.76 0.75

Ročná úspora počas prvých  dvoch rokov (€) –88 206 501 796 1 091 1 682 1 977

Ročná úspora tretí a ďalšie roky (€) 590 885 1 180 1 476 1 771 2 361 2 656

Predpokladaný čas od prvého kontaktu po užívanie prestavaného vozidla je cca 1 mesiac. Karta Probucard bude 
doručená priamo na adresu majiteľa vozidla. Viac informácií na 0850 111 700 alebo mailom na 

prestavby@probugas.sk., prípadne v sieti autorizovaných servisov, ktorú nájdete na www.probugas.sk/lpg. 
Kompletné podmienky spolupráce nájdete na www.probugas.sk/lpg.

Chcem využiť ponuku, aký je ďalší postup?

Kontaktujte 
zákaznícku linku

0850 111 700
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