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Nejvýhodnější Hyundai

pojištění s možností

nulové spoluúčasti0%

Podrobné informace o benefitech Hyundai najdete na hyundai.cz/benefity

Hyundai STARIA 
Tour 2.2 CRDi

... může být nyní Váš již za 9 799 Kč měsíčně včetně pojištění

S tímto úvěrovým produktem využijte všech výhod financování BEZ OBAV

Speciální nabídka |

| FINANCE

Reprezentativní příklad financování vozu v ceně 1 099 990 Kč vč. DPH:

Výše úvěru:

Jednorázová splátka hrazená klientem:

Úroková sazba platná po celou dobu splácení: 

RPSN:

1.-35. měsíční splátka bez pojištění:

36. poslední navýšená splátka úvěru bez pojištění:

Poplatek za poskytnutí úvěru:

Celková částka k uhrazení:

Délka úvěru:

949 995 Kč

439 996 Kč (40 % z kupní  ceny)

4,99 % p. a.

10,86 %

7 189 Kč, měsíční splátka pojištění 2 610 Kč 

494 996 Kč, měsíční splátka pojištění 2 610 Kč 

0 Kč

840 571 Kč (jistina, úroky, pojištění, poplatek) 

36 měsíců
Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení (spoluúčast 10 % min. 10 000 Kč). Poskytovatelem pojištění je společnost UNIQA pojišťovna, a.s. 
Poskytovatelem financování je společnost ESSOX s.r.o. Podrobné informace o podmínkách financování budou poskytnuty přímo poskytovatelem a mohou se 
lišit. Tento ilustrativní příklad slouží pro informační účely, jedná se o reklamní sdělení a není návrhem na uzavření smlouvy o úvěru. Každá žádost o čerpání 
úvěru bude posuzována individuálně.
Na rozdíl od sazby úroku obsahuje RPSN jak sazbu úroku, tak i náklady na sjednané povinné pojištění; sazba RPSN tak musí být vyšší než sazba úroku.
* Volitelná služba za poplatek

Platnost nabídky je do 30. 6. 2023 nebo do odvolání.
Kontaktujte některého z našich autorizovaných prodejců a zjistěte o této limitované nabídce více informací.

Všechny benefity Hyundai (sada zimních pneumatik, pojištění, financování, tankovací karta) 

Fixní úroková sazba po celou dobu splácení od objednání vozu

Platební prázdniny v průběhu splácení až 9 měsíců

Pojištění schopnosti splácet*

Kvalitní Hyundai pojištění s možností spoluúčasti 0 %

Vždy nízké splátky podle vašich požadavků s úvěrem Hyundai  VARIANT

Místo splacení poslední splátky přesedněte ze svého 
stávajícího vozu Hyundai do nového.
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