
CETELEM ÁRUHITEL ÜZLETÜNKBEN 

 
Teljes körű tájékoztatásért keresse fel üzletünket 
 

• Üzlet Címe: Daikin Márkabolt, 1133 Budapest Váci út 80. 

• Üzlet Telefonszáma: +36 1 464 4525 

 

A RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Válassza ki, 
mit szeretne részletre 

megvásárolni! 

Kérjen 
hitelbírálatot 
az üzletben! 

Mutassa be 
az igényléshez szükséges 

okmányokat! 

A hitelbírálat néhány 
percen belül lezajlik. 

Szerződéskötés után 
a kiválasztott terméket 

azonnal hazaviheti.

tel:003614644525


 
 
 
 
 

HITELAJÁNLATUNK: 
 

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 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: 10 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 

000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a 

vételár 20%-a.  

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén: 

Önrész:                                 500 000 Ft Kezelési dij:                                                                                  0 Ft 

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft Referencia THM:                                                                    0,00 % 

Futamidő:                              10 hónap Havi törlesztőrészlet:                                                     200 000 Ft 

Fix, éves ügyleti kamat:            0,00 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft 

 

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

dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. 

További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok  

Érvényes: 2022. január 7. napjától visszavonásig. 

 

PÉLDA SZÖV 

 Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 15 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: 15 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 

000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a 

vételár 20%-a. 

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén: 

Önrész:                                 500 000 Ft Kezelési dij:                                                                                  0 Ft 

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft Referencia THM:                                                                    0,00 % 

Futamidő:                              15 hónap Havi törlesztőrészlet:                                                     133 333 Ft 

Fix, éves ügyleti kamat:            0,00 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok


 

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

dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. 

További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok  

Érvényes: 2022. január 7. napjától visszavonásig. 

 

EG, Magyar Cetelem küld személ  

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 20 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: 20 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 

000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a 

vételár 20%-a. 

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén: 

Önrész:                                 500 000 Ft Kezelési dij:                                                                                  0 Ft 

Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft Referencia THM:                                                                    0,00 % 

Futamidő:                              20 hónap Havi törlesztőrészlet:                                                     100 000 Ft 

Fix, éves ügyleti kamat:            0,00 % A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft 

 

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

dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. 

További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok  

Érvényes: 2022. január 7. napjától visszavonásig. 

 

FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK: 
 

 

Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak 
be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek: 

 
•    Természetes személy 
•    18. életévét betöltötte 
•    Magyarországon levő állandó lakcím 
•    Igazolt, rendszeres jövedelem 
•    Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség 
•    Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség 
•    Akơv állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt 

 
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok: 

 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok


1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok 
•    Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító 

igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy 
•    Érvényes útlevél és lakcímkártya 

 
2. Jövedelmet igazoló okmányok 

 
Ha Ön munkavállaló 
•    30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy 

legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar 
Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat 
tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy 

•    Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív munkaviszonyából származó jövedelmét, vagy 
nyugdíját jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél 
és/vagy adóstárs nevére szól. A bankszámlakivonat a tartózkodási címet igazolja, a jövedelem sorban 
olvasható a munkáltató neve és mindhárom kivonaton ugyanazon munkáltatótól érkezik a jövedelem átutalás. 

 
Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos 
•    Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó 

és családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás. 

 
Ha Ön őstermelő 
•    Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás 

 
Ha Ön nyugdíjas 
•    Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő 

nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél 
és/vagy adóstárs nevére szól , illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap, 

•    Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről. 
•    Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról 

szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását 
tartalmazza. 

 
Bankszámláról történő teljesítés esetén azon bankszámla legutóbbi számlakivonata, melyre 
a hiteligénylő felhatalmazást ad csoportos beszedésre. 

 
A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb 
jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről. 

 
Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, 
nem alkalmazott jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás 
alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre. 



LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: 
 

 
10 hó ingyen hitel 

 
https://www.daikin.hu/content/dam/DACE-
HU/literature/2021/Daikin%20Hungary%20Kft_10h%C3%B3ingyen(679)210318_211231.pdf  
 
15 hó ingyen hitel 

 
https://www.daikin.hu/content/dam/DACE-
HU/literature/2021/Daikin%20Hungary%20Kft_15h%C3%B3ingyen(156)210318_211231.pdf  
 

20 hó ingyen hitel 
 

https://www.daikin.hu/content/dam/DACE-
HU/literature/2021/Daikin%20Hungary%20Kft_20h%C3%B3ingyen(520)210318_211231.pdf 
 

 
Munkáltatói igazolás 

 
https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/cetelem-munkaltatoi-igazolas-econtract.pdf 
 

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása 
 

https://www.daikin.hu/content/dam/DACE-HU/literature/2021/JTM%20muat%C3%B3%202021-05-
14.png  
 

Ügynöki tájékoztató 
 

https://www.daikin.hu/content/dam/DACE-
HU/literature/2021/%C3%BCgyn%C3%B6ki%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf  
 
 

LINKEK: 
 

 

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól: 
 

https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf 
 

Cetelem dokumentumok: 
 

https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok 
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