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Nejvýhodnější Hyundai

pojištění s možností

nulové spoluúčasti0%

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

Hyundai i30 N Hatchback 
2.0 T-GDI

... může být nyní Váš již za 6 569 Kč měsíčně včetně pojištění

S tímto úvěrovým produktem využijte všech výhod financování BEZ OBAV

Speciální nabídka |

| FINANCE

Reprezentativní příklad financování vozu v ceně 719 990 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:

489 593 Kč

230 397 Kč (40 % z kupní ceny)

4,99 % p. a.

11,39 %

4 706 Kč, měsíční splátka pojištění 1 863 Kč 

323 996 Kč, měsíční splátka pojištění 1 863 Kč 

0 Kč

555 744 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.



Akontace od 0 %  
a žádné poplatky

Nízké měsíční pravidelné 
splátky 24–60 měsíců

3 možnosti úhrady poslední 
nepravidelné splátky

  Bez poplatků při
vstupu i v průběhu
financování

  S akontací 08 - 70 %

  S nízkými měsíčními
splátkami

  S nízkou úrokovou
sazbou

  S garantovanou
poslední splátkou

  Na konci splácení
se rozhodnete, zda
přestoupíte do
nového vozu

Vyberte si sami, jak chcete své financování ukončit.

Přestoupíte do nového vozu. Prodejce Hyundai odkoupí 
váš vůz a nabídne nový.

Ponecháte si vůz a doplatíte jej jednorázově 
či postupně ve splátkách.

Nabídnete vozidlo k odkupu poskytovateli financování  
a jeho hodnota se započte oproti poslední nepravidelné splátce.

Zvolte si nejnižší možné splátky s úvěrem VARIANT
Úvěr Hyundai VARIANT: Úvěr na míru s nízkými splátkami a individuální 

poslední nepravidelnou splátkou a navíc výběrem varianty ukončení.

Financování včetně pojištění vozu vám ochotně připraví autorizováný prodejce 
Hyundai při koupi vozu a vy tak vše získáte na jednom místě.

Uzavření smlouvy je skutečně rychlé a jednoduché.
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