


� www.hyundai-motor.cz



�11 | 2019 HMMCNews    







� www.hyundai-motor.cz



�11 | 2019 HMMCNews    



Nízké splátky
s nulovým
navýšením

Nejvýhodnější
Hyundai
pojištění

Sada
zimních
kol
zdarma

Slevová
tankovací
karta na 5 let
zdarma

1| Dodatečné zvýhodnění dle modelu

2| Příspěvek zaměstnavatele dle délky zaměstnání v HMMC

DÉLKA ZAMĚSTNÁNÍ V LETECH ZVÝHODNĚNÍ
(ZE STANDARDNÍ CENÍKOVÉ CENY)

→ 1-2,99 5 %

→ 3-4,99 10 %

→ 5-9,99 15 %

→ 10 a více 20 %

Pozn.: Toto zvýhodnění je poskytováno formou jednorázového příspěvku do hrubé mzdy a platí pro kmenové zaměstnance HMMC.
Pozn. 2: Příspěvek zaměstnavatele se řídí podmínkami vnitřního předpisu HMMC a při jejich splnění jej lze uplatnit jednou za 2 roky.

Vůz si můžete pořídit za hotové nebo můžete využít některý z �nančních produktů.
Reprezentativní příklad

3| Bonus za doporučení
Pokud doporučíte svým známým nový vůz vyrobený v HMMC, oni si ho objednají a nahlásí Vaše zaměstnanecké číslo, pak Vy
získáváte bonus za doporučení do mzdy a Vaši známí zvýhodnění formou slevy do faktury dle modelů podle následující tabulky:

→ Na modely vyráběné v HMMC získáte navíc:

Nákup vozu při využití �nancování

MODEL ZVÝHODNĚNÍ
DLE MODELU PRO VAŠE ZNÁMÉ

BONUS
ZA DOPORUČENÍ PRO VÁS

→ i30 10 000 Kč 10 000 Kč

→ Tucson 15 000 Kč 10 000 Kč

Pozn.: Bonus za doporučení je poskytován formou jednorázového bonusu do hrubé mzdy a platí pro kmenové i agenturní zaměstnance.
Pozn. 2: Zvýhodnění dle modelu i bonus za doporučení lze uplatnit maximálně 2x za kalendářní rok.
Pozn. 3: Oba typy bonusu nelze získat v případě, že kupující je kmenový či agenturní zaměstnanec HMMC.

→ Prémii ze standardní ceníkové ceny

→ Zimní kola zdarma

→ Nízké splátky s nulovým navýšením

→ Nejvýhodnější Hyundai pojištění

→ Slevovou tankovací kartu se slevu 0,40 Kč na 1 litr paliva bez omezení km platnou v síti čerpacích stanic
akceptujících karty CCS, u čerpacích stanic MOL se slevou 0,70 Kč na 1 litr paliva

→ Nad rámec standardních podmínek pro běžné zákazníky, které již zahrnují:

2| Reprezentativní příklad / i30 hatchback, 1,4i Entry

Nízké splátky s nulovým úrokem (na začátku zaplatím akontaci, poté platím pravidelné měsíční splátky, u poslední nerovnoměrné
splátky mám 3 možnosti výběru) ?  doba trvání smlouvy 24 měsíců, akontace 30 %, úrok 0 %, délka zaměstnání v HMMC 10 let a více.

1| Reprezentativní příklad / i30 hatchback, 1,4i Entry

Nákup vozu při platbě v hotovosti

Vaše akontace
85 497 Kč

37 898 Kč
1. 1. 2020

Pravidelná měsíční splátka úvěru
včetně pojistného

3 741 Kč
1. 2. 2020 – 1. 12. 2021

Poslední nepravidelná splátka
3 možnosti výběru

131 095 Kč
1. 1. 2022

Standardní ceníková cena 339 990 Kč

Prémie -40 000 Kč

Dodatečné zvýhodnění dle modelu i30 -15 000 Kč

Vaše cena vozu 284 990 Kč

Běžná akontace (30 %) 85 497 Kč

Příspěvek zaměstnavatele dle délky zaměstnání (20 %) -47 599 Kč

Vaše akontace po započtení zvýhodnění 37 898 Kč

Délka smlouvy 24 měsíců

Výše úvěru 199 493 Kč

1.– 23. splátka úvěru včetně pojištění 3 741 Kč

24. splátka úvěru 131 095 Kč

Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, pov. ručení, hav. pojištění, poplatek) 217 905 Kč

Poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč

Pevná úroková sazba 0 % p. a.

RPSN 4,1 %

Povinnost uzavřít Hyundai pojištění.

3 možnosti výběru

1. Odprodám vůz zpět dealerovi

dealer od Vás vůz vykoupí za vyšší *
než tuto částku, poslední nepravidelnou
splátku máte tedy vyřešenou a zbývající
peníze můžete použít na akontaci
nového vozu

* v současné době se tato částka po -
hybuje okolo 200 000 Kč, dostali byste
tedy 68 905 Kč zpět, které můžete po -
užít na akontaci nového vozu; odkupní
částka bude vždy stanovena
s ohledem na technický stav vozu
a průměrnou cenu na trhu

n e b o

2. Budu pokračovat v pravidelných
měsíčních splátkách

n e b o

3. Doplatím v hotovosti

Standardní ceníková cena 339 990 Kč

Prémie -40 000 Kč

Dodatečné zvýhodnění dle modelu i30 -15 000 Kč

Vaše cena vozu 284 990 Kč

Příspěvek zaměstnavatele dle délky zaměstnání (20%) -47 599 Kč*

Vaše konečná cena 237 391 Kč

Celkové zvýhodnění -102 599 Kč

Pozn.: Výpočet ?

Pozn.: Uvedený příklad je pouze jednou z nabízených variant �nancování. Více informací získáte u prodejců.

MODEL ZVÝHODNĚNÍ VČETNĚ DPH

→ i30 15 000 Kč

→ Tucson 20 000 Kč

Pozn.: Toto zvýhodnění je poskytováno formou slevy do faktury po prokázání se zaměstnaneckou kartou HMMC u autorizovaného
prodejce vozů Hyundai a platí pro kmenové i agenturní zaměstnance.
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