
 

HIRDETMÉNY 

 

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Áruhitel igénylésének feltételei a(z) BestByte Kft. üzleteiben 
 

Hitel célja: Tartós fogyasztási cikkek eladása magánszemélyek részére 

Konstrukció kód:  PRF3199  

Konstrukció neve:  Promóciós flat 31,99% 

Érvényes:  2016. október 13. - visszavonásig 
 

Hitel összege: Minimum 30 000 Ft, maximum 1 500 000 Ft. 

Futamidő: 6, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 60 

Önrész: A termék vételárának 20%-a 400 000 Ft felett 

Kamat: Évi 31,99% 

Kezelési költség: 0% 

Kamatszámítás módja: tőke x kamatláb x napok száma 

36 000 

Első törlesztő részlet fizetése: A folyósítást követő hónap 10-én esedékes. 

Havi törlesztő részlet összege: Minimum 2 918 Ft, maximum 272 943 Ft. 

Teljes hiteldíj mutató: Reprezentatív példa Cofidis Áruhitel igénylése esetén: 1 500 000 Ft hitelösszeg esetén 

(termék/szolgáltatás készpénzára: 1 875 000 Ft, önrész: 375 000 Ft) a havi 
törlesztőrészlet 47 158 Ft, referencia THM: 31,99%, futamidő: 60 hónap, kezelési 

költség: 0 Ft, teljes visszafizetendő összeg: 2 829 480 Ft, a hitel teljes díja: 1 329 480 
Ft (a hitel teljes díjában foglalt díj: 1 329 480 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft). 
A referencia THM az itt megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került 
meghatározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 

közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. § (1) bekezdés e) pontja és 9.§ (3) 
bekezdése alapján1 

 

Futamidő 
Minimum 

hitelösszeg 
Maximum 
hitelösszeg 

Kamat = THM 

6 30 000,00 1 500 000,00 31,99% 

10 30 000,00 1 500 000,00 31,99% 

12 30 000,00 1 500 000,00 31,99% 

18 50 000,00 1 500 000,00 31,99% 

24 100 000,00 1 500 000,00 31,99% 

36 100 000,00 1 500 000,00 31,99% 

48 150 000,00 1 500 000,00 31,99% 

60 150 000,00 1 500 000,00 31,99% 
 
A szerződéssel kapcsolatos díjakat és költségeket a mindenkor aktuális COFIDIS ÁRUHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 
FELTÉTELEI tartalmazza. 
 
A hitel jóváhagyása az alább felsorolt feltételek és dokumentumok alapján, a helyszínen elvégzett hitelbírálat után történik. 
A Cofidis Magyarországi Fióktelepe kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a hitelkérelem elbírálása során az ügyfél 

minősítésétől függően, adóstárs és/vagy önerő bevonását/alkalmazását a kölcsön folyósításának feltételeként előírja azzal, 
hogy ennek esetleges költségeit az ügyfél viseli.  
 
 Az Adós és Adóstárs személyére vonatkozó általános elvárások: 

 18. életévét betöltött 

 Európai Uniós állampolgár 

 magyarországi állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik 
 rendszeres, igazolható jövedelem - min. nettó 65.000 Ft 
 saját telefonos elérhetőség (vezetékes vagy mobil) 
 ne szerepeljen aktív adósként a negatív KHR listán 

 
A hiteligényléshez az Adós és az Adóstárs a következő dokumentumokat hozza magával: 

                                                           
1 A feltüntetett adatok átutalás vagy csoportos beszedési megbízásos fizetési mód választása esetén érvényesek. A hitelkamat rögzített, a THM mértékével 

megegyezik. A tájékoztatás nem teljes körű; a feltételeket és a részleteket a Cofidis Magyarországi Fióktelepe weboldalán (co fidis.hu) a mindenkor hatályos 

Cofidis Áruhitel általános szerződési feltételekben megtalálja. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, a hitelbírálat jogát a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 

minden esetben fenntartja. 



 érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya 
 1 hónapnál nem régebbi, legalább 3 hónapos munkaviszonyt igazoló munkáltatói igazolás (500 000 Ft hitelösszeg 

felett kötelező) vagy bankszámlakivonat, nyugdíjasok esetén a nyugdíjas éves elszámoló lap vagy nyugdíjszelvény 
és nyugdíjas igazolvány másolata, vállalkozók esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott előző évi 
jövedelemigazolás vagy egyéb rendszeres jövedelem igazolására szolgáló dokumentum 

 legutóbbi részletes telefonszámla vagy előző havi közüzemi számla. 
 

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 400 000 Ft hitelösszeg felett 20% önrész befizetése 
kötelező. 

 
Kérjük, hogy hosszú távú szempontok mérlegelésével és józan körültekintéssel értékelje teherviselő képességét, és azt, 
hogy erre tekintettel mekkora törlesztőrészletet tud vállalni. 
A(z) BestByte Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe képviseletében, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe 

hitelközvetítőjeként jár el.  
 
További információ a helyszínen vagy a következő telefonszámon kérhető: (06 1) 354 5000 

 
Budapest, 2016. október 13.

 


