A PROMÓCIÓBAN SZEREPLŐ TERMÉKEK RÖVID LEÍRÁSA
•
1,99%-OS KAMATOZÁSÚ (THM 2,1%) FINANSZÍROZÁSI AJÁNLAT
RÉSZLETEI KONA ELECTRIC MODELL VÁSÁRLÁSA ESETÉN
A finanszírozás szolgáltatója a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.), a szolgáltatás közvetítése során a szolgáltató nevében kereskedők járhatnak el. A tájékoztatás nem minősül a Ptk. 6:64
§-ban megjelölt, szerződéskötés létesítésére vonatkozó ajánlatnak, kizárólag tájékoztató jellegű és a
teljesség igénye nélkül a hivatkozott termék egyes jellemzőit tartalmazza. A szolgáltató a finanszírozást
a mindenkori bírálat alapján nyújtja. Az Ügyféltájékoztató és a finanszírozás további feltételei elérhetők a www.budapestauto.hu honlapon. Az igénylés feltételeivel kapcsolatban és részletes kalkulációért,
továbbá a fogyasztónak nem minősülő ügyfelek számára biztosított nyílt végű pénzügyi lízing részleteivel kapcsolatban kérjük, forduljon a kereskedő értékesítőjéhez.
A megjelenített ügyleti kamatláb forint alapú, referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozású nyílt
és zártvégű (utolsó emelt havi díjas) pénzügyi lízing konstrukcióban, min. 20% önrész, 36-60 hónapos
futamidő, 20-40% futamidőtől függő utolsó emelt havi díj mellett érhető el. A gépjárműre casco biztosítás kötése szükséges. Reprezentatív példa a THM rendelet szerint: 3 millió forint finanszírozott összeg,
futamidő 60 hónap, egyenletes havi törlesztés 52.570 Ft, visszafizetendő teljes összeg 3.161.200 Ft,
a lízing teljes díja: 161.200 Ft, a lízing teljes díjában foglalt díj összege 7.000 Ft, THM: 2,10%, ügyleti kamatláb: 3 havi BUBOR + 1,24% kamatfelár, azaz 1,99%, az ügyleti kamatláb mértéke az ajánlat készítésének naptári negyedévét megelőző hónap utolsó munkanapja előtti második napon érvényes referencia-kamatláb figyelembevételével készült. Az ajánlatban szereplő konstrukcióban a futamidő végén
utolsóként esedékessé váló törlesztőrészlet összege meghaladja a reprezentatív példában jelzett
havi törlesztés összegét.
Az ajánlat 2020.12.31-ig vagy visszavonásig érvényes és más promóciókkal nem összevonható.

WALBOX PULSAR FALI TÖLTŐ
(CIKKSZÁM: HWBBASEWH, HWBBASEBL)
Elektromos, illetve plug-in hibrid járművekhez használható praktikus és intelligens töltőrendszer, mely
a legfejlettebb technológiával rendelkezik a maximális töltési teljesítmény biztosítása érdekében.
Hozzáigazítható minden felszerelési módhoz, privát garázsban és közösségi vagy vállalati parkolóban is.
A Pulsar Wallbox fali töltő a leginkább költséghatékony töltőtípus, fixen beépített 5 m-es (opcionálisan 7 m-es) töltőkábellel (Type2 csatlakozóval) kifejezetten otthoni felhasználásra. A töltőegység
Bluetooth-kapcsolattal mobiltelefonon keresztül közvetlenül vezérelhető, miközben megtörténik a töltési adatok (kezdési időpont, töltési idő, feltöltött energiamennyiség) szinkronizálása a webes felhasználói felületre, ahol azokat a későbbiek során könnyedén ellenőrizhetjük, elemezhetjük. A töltő felhasználóazonosítást nem támogat.
Modell
Kábelhossz
Szín
Töltési mód (IEC 61851-1)
Méretek
Súly

Pulsar
5 m (opcionálisan 7 m)
Fehér vagy fekete
MODE 3
166x163x82 mm (kábel nélkül)
1 kg (kábel nélkül)

Üzemi hőmérséklet

-25 ºC – 40 ºC

Tárolási hőmérséklet

-40 ºC – 70 ºC

Szabványok

CE jelzés (2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)
IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

My wallbox portal:
A myWallbox felhő alapú portál lehetővé teszi a töltő konfigurálását, figyelését és távoli kezelését mobilalkalmazáson vagy webportálon keresztül.
• Információ és kezelés: A fogyasztásról, töltési időről, energiaköltségekről, illetve
a már feltöltésre került töltési munkamenetekkel kapcsolatos adatokhoz bármely
eszközről hozzáférhet.
• Rendszeres jelentések: Könnyen letöltheti az energiafogyasztással, költségekkel,
a már feltöltésre került töltési munkamenetekkel, és még sok minden mással kapcsolatos információkat, illetve múltbéli adatokat, amikor csak szüksége van.
Wallbox Applikáció:
Kezelje a készülék összes beállítását mobiltelefonjáról vagy táblagépéről a Wallbox alkalmazáson
keresztül.
• Összeköttetésként működik a töltő és a myWallbox portál között Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
• Állítsa be készülékét, és férjen hozzá fogyasztásához.
• Programozza a töltési munkameneteket olyan időszakokra, amikor az energia ára
alacsonyabb.
• Állítsa be a töltőáramot a saját igényei szerint, vagy zárja le és oldja fel a töltőt, hogy
megakadályozza a visszaélésszerű használatot. Mindezt egyetlen kattintással.

WALBOX PULSAR FALI TÖLTŐ
(CIKKSZÁM: HWBBASEWH, HWBBASEBL)
Megnevezés

Berendezés-felszereltség
& opciók

Ajánlott bruttó ügyfélár (Ft)

Wallbox alapkészülék,
fehér

5 méteres kábel (Type 2
csatlakozóval), 7,2kW (1x32A)
Bluetooth-kapcsolattal,
fehér színben

289 990 Ft

HWBBASEBL

Wallbox alapkészülék,
fekete

5 méteres kábel (Type 2
csatlakozóval), 7,2kW (1x32A)
Bluetooth-kapcsolattal,
fekete színben

289 990 Ft

HWBCBLHOLDER

Wallbox kábeltartó

Felár: kábeltartó (fekete
vagy fehér színben)

19 990 Ft

HWBUPG11

Wallbox 11 kW-ra bővítés

Felár: 11 kW (3x16A, Type2)

20 990 Ft

HWBUPG22

Wallbox 22 kW-ra bővítés

Felár: 22 kW (3x32A, Type2)

27 990 Ft

HWBCBL7M

Wallbox 7 méteres kábel

Felár: 7 méteres kábel
(3x32A, Type2)

59 990 Ft

HWBPLUS

Wallbox Pulsar Plus típus

Felár: Pulsar Plus típus

124 990 Ft

HWBWARR

Wallbox + 1 év jótállás

Felár: +1 év jótállás

15 990 Ft

Cikkszám

HWBBASEWH

HANKOOK W320 GUMIABRONCS
(CIKKSZÁM: HHAW1017118):
HANKOOK W320 gumiabroncs (Cikkszám: HHAW1017118):
A Hankook gumiabroncsgyár a 215/55 R17 méretű gumiabroncsát V, azaz maximálisan 240 km/h sebességhez tervezte, emellett 98 vagyis 750 kg az üzemszerű terhelhetősége. Ez a téli gumi a Hankook W320
elnevezésű mintázatának segítségével tapad az útra, erősített oldalfalú személygépkocsi-abroncs.
Az EU-cimkézés A-tól G-ig terjedő skáláján, ahol az A a legjobb értékelés, nedves tapadásra C, üzemanyag fogyasztásra C értékelést kapott, míg az abroncs zajszintje 72 dB mely a 2 kategóriába sorolja a
gumiabroncsot ebből a szempontból.
Gyártó:

Hankook

Méret:

215/55 R17

Típus:

Személy

Idény:

téli

Sebességindex:

V=240 km/h

Súlyindex:

98=750 kg

Mintázat:

W320

Fantázianév:

Winter iCept evo2 W320

Erősített:

igen

Üzemanyag:

C

Nedves tapadás:

C

Gördülési zaj:

72 dB

Garancia:

4 év

Árkategória:

Prémium

Megnevezés

Cikkszám

Ajánlott bruttó ügyfélár (Ft)

Hankook
215/55R17V XL W320

HHAW1017118

66 852 Ft / db
268 216 Ft / szett

ELEKTROMOS ÉS PLUG-IN HYBRID MODELLEKRE
IGÉNYELHETŐ TAO TÁMOGATÁS
Amennyiben elektromos vagy plug-in hybrid gépjárművét céges vásárlóként olyan finanszírozási konstrukcióban
vásárolja meg, ahol a kiválasztott gépkocsi a cég eszközeként aktiválásra kerül a könyveiben, lehetőség van társasági adókedvezmény (TAO) igénybevételére. A „pályázati” folyamat egyszerű, nem jár nagyobb procedúrával,
így a feltételek teljesülése esetén akár pár nap alatt lebonyolítható!
A kedvezményt CSAK társasági adókörben adózok tudják igénybe venni!
Az igazolás kiállításához az alábbiak szükségesek:
• Megvásárolt EV vagy PHEV gépjármű szerződése, számlája
• Árajánlat egy hasonló kategóriájú, de hagyományos meghajtású gépjárműről
• Tervezett éves km futás megadása a számítások elvégzéséhez
Az adókedvezményhez szükséges igazolás kiállítását az együttműködő partnerünk végzi, aki piacvezetőként
széleskörű tapasztalattal, nagyvállalati háttérrel, felelősségbiztosítással rendelkezik. A leírható adó mértéke függ
a vállalkozás Magyarországon belüli területi illetékességétől és számviteli kategóriájától, illetve a vásárolni kívánt
elektromos jármű és opcióként szóba jöhető azonos kategóriájú és felszereltségű (amennyiben van ilyen, de legalább hasonló) jármű vételár-különbözetétől.

TAO KEDVEZMÉNY MÉRTÉKE:

(EV, PHEV gépjármű nettó vételára* – Hagyományos üzemű gépjármű nettó vételára) × X %
* csökkentve az esetlegesen igénybe vehető állami támogatás összegével
Közép-magyarországi régióban az alábbi százalékos értékek vehetők igénybe (X):
• Kisvállalkozás: 50%; Középvállalkozás: 40%; Nagyvállalkozás: 30%
Közép-magyarországi régión kívül az alábbi százalékos értékek vehetők igénybe (X):
• Kisvállalkozás: 65%; Középvállalkozás 55%; Nagyvállalkozás: 45%
Példa:
• Hyundai I30 modell ára: 5 000 000 Ft
• Hyundai Ioniq Electric modell ára: 10 000 000 Ft
• Árkülönbség: 5 000 000 Ft
• TAO-ból igénybe vehető kedvezmény kisvállalkozás esetén akár 65%, vagyis: 3 250 000 Ft
A KONA EV vagy IONIQ EV a támogatás igénybevételével sokkal kedvezőbb áron az Öné lehet! A támogatás
ebben az esetben azért jár, mert kimutathatóan és igazolhatóan csökken a vállalkozás károsanyag-kibocsátása,
energiafelhasználása és járulékos költsége a járművet illetően. Ezen felül további kedvezményekkel is számolhat,
pl: ingyen parkolás, cégautó kedvezmény, illetve alacsonyabb karbantartási költségek.
Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljanak az Önökhöz legközelebb eső elektromos modelleket értékesítő
márkakereskedésünkhöz!
Jogszabályi háttér:
1996. évi LXXXI. törvény és a 176/2017 végrehajtási Kormányrendelet.
További kérdés esetén érdeklődjön munkatársainknál:
https://hyundai.hu/modellek/erdeklodes

