
 

 

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 6 hónap futamidő esetén. 

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 

83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt 

hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. 

Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 6 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 

Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat 

eredménye szerint változhat. 

Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén: 

Önrész:                                             0 Ft Kezelési díj:                                                                                  0 Ft 

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft Referencia THM:                                                                        0 % 

Futamidő:                                 6 hónap Havi törlesztőrészlet:                                                     333 333 Ft 

Fix, éves ügyleti kamat:                0 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft 

 

A Bogyisz Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges 

dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati 

kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési 

feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le. 

Érvényes: 2023. január 1. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre. 

Rövid verzió 

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 6 hónap futamidő esetén. 

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 

83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt 

hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra. 

Futamidő: 6 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem 

kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat. 

A Bogyisz Kft. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges 

dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati 

kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési 

feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le. 

Érvényes: 2023. január 1. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre. 
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