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Spotřebitelský         úvěr
SPOLEČNOST

  UniCredit         Leasing         CZ,         a.s. KORESPONDENČNÍ         ADRESA         POBOČKY
  Želetavská         1525/1,         140         10                  Praha         4         Michle UniCredit         Leasing         CZ,         a.s.
  IČO:         15886492 pobočka         Praha
  Bank.         sp.:         UniCredit         Bank         Czech         Republic         and         Slovakia,         a.s.,         č.ú.         46009/2700 Želetavská         1525/1,         140         10                  Praha         4         Michle
  OR:         Městský         soud         v         Praze,         oddíl         B,         vložka         546 tel:         +420         257091111,         fax:         +420         257091371,         3

DODAVATEL

Obchodní         firma         : Hyundai         Centrum         Valoušek         s.r.o. IČO         : 04058968
Adresa         prodejny         : Ke         stáčírně         2292/19,         Praha         4         -         Chodov,         149         00 Tel,         fax         :  

E-mail         : amitusinova@hyundaivalousek.cz Zástupce         prodejce         : Alena         Mitu

Zprostředkovatel         : Hyundai         Centrum         Valoušek         s.r.o.,         IČO:         04058968,         Sídlo/adresa:         Ke         Stáčírně         2292/19,         Chodov,         149         00         Praha         4.         Tímto         návrhem         není         poskytována         rada         podle
§         85         odst.         1,         zákona         č.         257/2016.

PŘEDMĚT         A         PODMÍNKY         FINANCOVÁNÍK1 KR12000H0IR117541 

Předmět         : HYUNDAI         i10         1.0i         Best         of         Family         48,5kW Způsob         použití         : nepodnikatelský         -         soukromé         osoby
Druh         předmětu         : osobní         automobil         (neplátce         DPH)-nový
Cena         bez         DPH         : 143         802         Kč DPH         : 30         198         Kč SMLPO1)10)         : 0.00%
Cena         vč.         DPH         : 174         000         Kč Typ         splátek         : pevné

Údaje o pojištění HF) Pojistné je splatné se splátkou úvěru.  HROM) Pojištění zajištěné Společností.

UNIQA pojišťovna, a.s. Roční sazba: Podmínky pojištění: (PČ - poj. částka, ČC - časová cena, PP - poj. plnění)
havarijní pojištění HP)HF)HROM) 2.97% = 5 168 Kč PČ = 174 000 Kč; Spoluúčast 5 000 Kč u škod do 50 000 Kč, u škod nad 50 000 Kč je spoluúčast 0%/0 Kč,  rozsah KOMPLET. Hyundai GAP

(platí pro prvních 12 měsíců) doplňková pojištění zdarma: pojištění cestujících dětí do 15-ti let v rozsahu pojistné částky 25tis.Kč pro případ
smrti a 100tis. Kč pro případ trvalých následků; 100,-Kč/den nemocniční odškodné při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu při dopravní
nehodě, Asistenci Komfort, přímou likvidaci.; Zabezpečení vozidla: imobilizer

povinné ručení PR)HF)HROM)

(0 ccm - 1000 ccm)
1 705 Kč Limit na věcné škody 50 mil.Kč/limit na škody na zdraví 60 mil.Kč; Užití vozidla: Normální; Způsob úhrady: ve splátkách

pojištění čelního skla  F)HROM) 0.20% = 348 Kč Spol. 0% min. 500,- Kč

270277         X0100V50R100         >         5-letý         úvěr         se         splátkou         na         konci         spl.         období,         měsíční         splátky,         dle         částky         hrazené         klientem

15) Režim3)

Část kupní ceny hrazená klientem
8)

Maximální výše
úvěru8) Pravidelná splátka4) K úhradě11)

RPSN5) včetně
havarijního

pojištění SMLPO1)

i 60 = 60 x 1 10.00% 17 400 Kč 156 600 Kč 2.2120% 3 464 Kč 4 066 Kč 18.4% 0 Kč
i 60 = 60 x 1 15.00% 26 100 Kč 147 900 Kč 2.2211% 3 285 Kč 3 887 Kč 19.0% 0 Kč
i 60 = 60 x 1 20.00% 34 800 Kč 139 200 Kč 2.2314% 3 106 Kč 3 708 Kč 19.6% 0 Kč
i 60 = 60 x 1 25.00% 43 500 Kč 130 500 Kč 2.2430% 2 927 Kč 3 529 Kč 20.3% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 30.00% 52 200 Kč 121 800 Kč 2.2562% 2 748 Kč 3 350 Kč 21.1% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 35.00% 60 900 Kč 113 100 Kč 2.2715% 2 569 Kč 3 171 Kč 22.0% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 40.00% 69 600 Kč 104 400 Kč 2.2893% 2 390 Kč 2 992 Kč 23.1% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 45.00% 78 300 Kč 95 700 Kč 2.3104% 2 211 Kč 2 813 Kč 24.4% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 50.00% 87 000 Kč 87 000 Kč 2.3645% 2 057 Kč 2 659 Kč 26.5% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 55.00% 95 700 Kč 78 300 Kč 2.4258% 1 899 Kč 2 501 Kč 29.0% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 60.00% 104 400 Kč 69 600 Kč 2.4956% 1 737 Kč 2 339 Kč 32.0% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 65.00% 113 100 Kč 60 900 Kč 2.5787% 1 570 Kč 2 172 Kč 35.6% 0 Kč
a 60 = 60 x 1 70.00% 121 800 Kč 52 200 Kč 2.6803% 1 399 Kč 2 001 Kč 40.3% 0 Kč

Podklady         potřebné         ke         schválení         Žádosti         o         financování         pro         občany         ČR         v         rámci         "Režimu         rychlého         schválení"         v         systému         iDeal         označeném         symbolem         a                  a         a         *         :
-         Žádost         o         financování
-         podepsaný         Souhlas         klienta         se         zpracováním         osobních         údajů         pro         dotaz         do         NRKI         BRKI         a         SOLUS
-         2         doklady         totožnosti         -         občanský         průkaz         nebo         cestovní         pas,         druhým         dokladem         může         být         rodný         list,         řidičský         průkaz,         zbrojní         průkaz         nebo         cestovní         pas
-         notářsky         ověřená         plná         moc         a         občanský         průkaz         nebo         cestovní         pas         osoby         jednající         za         fyzickou         osobu         na         základě         plné         moci         +         Souhlas
-         je         vyžadováno         vyplnění         příjmu         žadatele         /         domácnosti         do         žádosti         o         financování
Podklady         pro         občany         mimo         Českou         republiku:
-         jako         doklad         totožnosti         jsou         akceptovatelné:         povolení         k         dlouhodobému,         přechodnému,         trvalému         pobytu         a         druhého         dokladu         totožnosti

Podklady         potřebné         ke         schválení         Žádosti         o         financování         pro         občany         ČR         v         rámci         "Režimu         běžného         schválení"         v         systému         iDeal         označeném         symbolem         i                  :
-         Žádost         o         financování
-         podepsaný         Souhlas         klienta         se         zpracováním         osobních         údajů         pro         dotaz         do         NRKI         BRKI         a         SOLUS
-         2         doklady         totožnosti         -         občanský         průkaz         nebo         cestovní         pas,         druhým         dokladem         může         být         rodný         list,         řidičský         průkaz,         zbrojní         průkaz         nebo         cestovní         pas
-         notářsky         ověřená         plná         moc         a         občanský         průkaz         nebo         cestovní         pas         osoby         jednající         za         fyzickou         osobu         na         základě         plné         moci         +         Souhlas
-         Potvrzení         od         zaměstnavatele         /         prohlášení         o         výši         příjmu         za         poslední         3         měsíce,         bezprostředně         předcházejícím         žádosti         o         financování
-         V         případě         prohlášení         o         výši         příjmu         je         potřeba         toto         prohlášení         doložit         výplatními         páskami         nebo         výpisem         z         účtu,         na         který         zaměstnavatel         zasílá         výplatu,         a         to         minimálně         za         předchozí         3         měsíce.
-         U         spotřebitele,         který         je         podnikatelských         subjektem         -         daňové         přiznání         z         příjmu         za         dvě         ukončená         období         (s         razítkem         finančního         úřadu         nebo         s         potvrzením         elektronického         podání         na         finanční         úřad         nebo         s         podacím
lístkem         nebo         s         dokladem         o         úhradě         daně         nebo         s         čestným         prohlášením).         V         případě,         že         žadatel         vede         podvojné         účetnictví         také         hospodářské         výsledky         (Výkaz         zisku         a         ztrát,         Rozvaha)         s         razítkem         /         podpisem         žadatele
nebo         daňového         poradce,         a         to         za         poslední         ukončené         účetní         období         a         období         předcházející         (může         být         v         jednom         dokumentu)
-         Pobíratelé         invalidního         či         starobního         důchodu         dodají         posledního         důchodového         výměru
Podklady         pro         občany         mimo         Českou         republiku:
-         jako         doklad         totožnosti         jsou         akceptovatelné:         povolení         k         dlouhodobému,         přechodnému,         trvalému         pobytu         a         druhého         dokladu         totožnosti
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1) Smluvní         poplatek.
3)         Režim         splácení         =         počet         splátek         x         modalita.
4)         Pravidelná         splátka         zahrnuje         anuitní         splátku         jistiny         včetně         sjednaných         úroků.
Základem         pro         její         výpočet         je         výše         úvěru.
5)         RPSN         =         roční         procentní         sazba         nákladů,         celkové         náklady         spotřebitelského         úvěru
pro         Klienta,         vyjádřené         jako         roční         procentní         podíl         z         celkové         výše         spotřebitelského
úvěru.
7)         Základem         pro         výpočet         uvedené         hodnoty         je         cena         bez         DPH.
8)         Základem         pro         výpočet         uvedené         hodnoty         je         cena         vč.         DPH.
10)         Základem         pro         výpočet         uvedené         hodnoty         je         výše         úvěru.
11)         K         úhradě         specifikuje         souhrnou         výši         platby         vč.         pojistného,         je-li         sjednáno.
14)         K         nominální         hodnotě         je         přičtena         DPH         z         předmětu         financování.
15) Sloupec         specifikuje,         jakým         schvalovacím         procesem         by         případná         smlouva
musela         projít.         Symbol         i                  znamená         běžný         schvalovací         proces,         jehož         součástí         je
posouzení         bonity         klienta,         symbol         a                  znamená         tzv.         rychlý         (zjednodušený)
schvalovací         proces.

Pojistné
U         variabilního         povinného         ručení         je         možno         zohlednit         bonus         za         bezeškodní         průběh         z         předcházejícího         pojištění.         Potvrzení         o
průběhu         předcházejícího         pojištění         odpovědnosti         z         provozu         vozidla         (nárok         na         bonus)         předejte         při         přebírání         vozidla         k         zajištění
uplatnění.         Při         pozdějším         předání         bude         v         souladu         s         podmínkami         pojistitele         bonus         uplatněn         k         následujícímu         pojistnému         období.

Ke         vzniku         smluvního         vztahu,         jehož         obsah         je         předpokládán         touto         nabídkou,         je         vždy         a         za         všech         okolností         nezbytné         uzavřít         mezi
stranami         písemnou         oběma         stranami         podepsanou         smlouvu         a         není         ani         možné,         aby         příjemce         sám         činil         jakékoli         odchylky         k         této
nabídce.         Jakýkoli         projev         akceptace         této         nabídky         kteroukoli         osobou         nemá         právní         účinky         vzniku         smluvního         vztahu,         ani         jiné
právní         účinky.         Tento         dokument         označený         jako         nabídka         tak         není         návrhem         na         uzavření         smlouvy         ani         veřejnou         nabídku         ve
smyslu         §         1731         a         násl.,         resp.         §         1780         a         násl.         zákona         č.         89/2012,         občanský         zákoník,         uvedená         ustanovení         na         něj         nedopadají         a
není         právně         závazný         ani         nezakládá         žádné         osobě         žádný         právní         nárok.         Ustanovení         této         nabídky         jsou         orientační,         a         pokud         dojde
k         uzavření         smlouvy,         její         obsah         bude         dán         výsledkem         jednání         a         dohodou         stran         a         může         se         ve         všech         bodech         odchýlit         od
ustanovení         této         nabídky.
Tato         nabídka         je         otevřená         a         nezavazuje         žádnou         ze         stran         k         uzavření         Smlouvy         o         spotřebitelském         úvěru.         V         případě         dalších
dotazů         se,         prosím,         obracejte         na         naše         obchodníky         na         korespondenční         adrese         uvedené         v         záhlaví         této         nabídky.

Výchozí         licence:         Provozovna         35350.1         (USER)
Nabídka         byla         vytvořena         5.         12.         2017         9:40:57         a         je         platná         do         19.         12.         2017

Verze         iDeal:         3.7465         (20171205092341)
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