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Hyundai TARIF – FAQ 
 

CHTĚL BYCH SI PRONAJMOUT DVA VOZY, JE TO MOŽNÉ? 

Ano, můžete si pronajmout i více vozidel. Nejdůležitějším kritériem pro schválení 

je příjem v minimální výši 2,5 násobku měsíční splátky. 

 

K ČEMU JE PRO MĚ VÝHODNÉ, ŽE ZŮSTATKOVOU HODNOTU 

GARANTUJE ČSOB LEASING? 

Čím vyšší zůstatková hodnota je nastavena ve smlouvě, tím nižší splátky budete 

hradit. Navíc odpadá starost o prodej vozidla po ukončení smlouvy, o to se 

postará ČSOB Leasing. Smlouva pro vás končí vrácením vozidla. 

 

AUTŮM VŮBEC NEROZUMÍM, PROČ BYCH SI ZE VŠECH NABÍDEK 

MĚL/A VYBRAT PRÁVĚ PRODUKT Hyundai TARIF od ČSOB Leasing? 

V režimu operativního leasingu již delší dobu provozujeme široké portfolio 

osobních vozidel zejména pro firemní klientelu. Z tohoto důvodu máme dostatek 

zkušeností pro pokrytí všech vašich potřeb spojených s provozem vozidla. 

Současně je tento typ produktu stále více využíván i v soukromém sektoru, což 

dokazuje vývoj zejména v okolních evropských státech. ČSOB Leasing vám 

proto tento produkt přináší do ČR společně s importérem Hyundai jako jeden z prvních. 

 

CO VŠECHNO JE VE SPLÁTKÁCH HRAZENO? 

Kromě pronájmu vozidla jsou ve splátce náklady na pravidelný servis a poruchy, 

které nejsou způsobené uživatelem. Ve splátce není například oprava poškození 

interiéru vozidla nebo tankování nevhodného paliva. Poškození jako rozbité 

zrcátko nebo poškrábaná karoserie lze řešit jako pojistnou událost. Dále 

je součástí splátky přezouvání vozidla včetně sezonních pneumatik a jejich 

uskladnění. Zajistíme také pojištění včetně havarijního a pro případ nenadálé 

poruchy i asistenční službu Hyundai asistence. Navíc v rámci služby zajistíme likvidaci pojistné 

události bez nutné spoluúčasti uživatele. 

 

BUDU MÍT K DISPOZICI VELKÝ TECHNICKÝ PRŮKAZ VOZIDLA? 

Velký technický průkaz má u sebe v archivu uložen ČSOB Leasing. Klient obdrží 

vždy kopii. V případě, že je zapotřebí zajistit garanční prohlídku, zašle jej klientovi 

automaticky. V ostatních případech jej zpřístupní na základě odůvodněného 

požadavku klientovi, který není v prodlení s úhradou splátek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MUSÍM STANOVENÝ LIMIT KILOMETRŮ NA ROK NAJET PŘESNĚ NEBO 

PŘI NEDOJETÍ KILOMETRY PROPADNOU? 

Rozhodující je stav kilometrů při vrácení vozidla. Roční limit je pouze orientační 

a v případě nedojetí o kilometry „nepřijdete“, můžete je projet v následujících 

letech. 

 

CO SE STANE V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOSÁHNU NA PLÁNOVANÝ ROČNÍ 

PROJEZD KILOMETRŮ? 

Pokud v průběhu užívání vozidla dojde k rozdílu v plánovaném nájezdu 

vozidla, domluvíme se na úpravě smlouvy formou rekalkulace tak, aby splátka 

odpovídala konečnému nájezdu. Rekalkulace je uzavírána vždy po souhlasu 

obou smluvních stran. 

 

CO SE STANE V PŘÍPADĚ, ŽE SJEDNANÉ KILOMETRY NEDOJEDU 

NEBO PŘEJEDU? 

Vyúčtování probíhá dle skutečného stavu tachometru při vrácení vozidla. 

Sazba za nedojeté a přejeté kilometry je vždy předložena v kalkulační 

nabídce. Pro případné rozdíly v konečném nájezdu jsme nastavili hranici 

přejetých a nedojetých kilometrů na 3 000km. V tomto rozmezí nedochází 

k žádnému vyúčtování. V případě většího rozdílu než 3 000km probíhá 

vyúčtování standardně dle skutečného stavu tachometru. Náhrada za 

nedojeté kilometry se poskytuje do 10 000km. Pro přejeté kilometry není 

hranice stanovena. Samozřejmě se závěrečnému vyúčtování snažíme předejít 

a v případě zjištění většího rozdílu od plánovaného nájezdu navrhneme 

klientovi rekalkulaci smlouvy. 

 

MŮŽE VOZIDLO ŘÍDIT I MANŽELKA NEBO KAMARÁD? 

Manželce vozidlo zapůjčit můžete. V případě třetí osoby, kterou kamarád je, 

budete potřebovat písemný souhlas od ČSOB Leasingu. Za třetí osobu se 

nepovažují osoby blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku. 

 

MOHU NA VOZIDLE PROVÁDĚT ÚPRAVY? 

Ano, jen je zapotřebí písemného souhlasu nebo dodatku ke smlouvě po dohodě 

s ČSOB Leasingem.  

 

JAK MÁM POSTUPOVAT PŘI NEHODĚ? 

Nejdříve kontaktujte zákaznickou linku na čísle uvedeném v driversetu 

a ČSOB Leasing za vás událost dořeší. V driversetu, který k vozidlu dostanete, 

se dočtete doporučený postup, jak se při nehodě zachovat. 

 

BUDE ZA MĚ ČSOB LEASING HRADIT I POKUTY ZA PŘESTUPKY? 

Nikoliv, odpovědnost za způsobené přestupky je vždy na nájemci vozidla. ČSOB 

Leasing pouze předá informaci o klientovi Policii ČR, která přestupek dořeší bez 

další spolupráce s leasingovou společností. 

 

 

 

 



 

 

 

MOHU JEZDIT S VOZIDLEM DO LIBOVOLNÉHO SERVISU? 

Pro zajištění servisních služeb můžete navštívit kteréhokoliv ze smluvních 

partnerů ČSOB Leasingu v síti autorizovaných dealerů značky Hyundai. Síť partnerů je vždy uvedena v 

dokumentaci předané společně s vozidlem. 

 

MÁM ŠPATNOU ZKUŠENOST S CENOU ZA SERVIS VOZIDLA, NEBUDE 

TO U VÁS STEJNÉ? 

Není se čeho bát, servisní náklady jsou součástí pravidelné splátky, a tím je 

přeneseno riziko případných cenových rozdílů na ČSOB Leasing. 

 

MOHU V PŘÍPADĚ PORUCHY OPRAVIT VOZIDLO I V ZAHRANIČÍ? 

Nejdříve kontaktujte Hyundai Assistance, která bez dodatečných poplatků  

vyřeší technické i jiné problémy v ČR i celé Evropě.  

Náhradní vozidlo v případě garanční opravy nebo poruchy získá zákazník dle podmínek  

Programu Permanentní Mobility. 

 

JAKÉ POJIŠTĚNÍ JE SOUČÁSTÍ SPLÁTKY? 

Vozidla jsou pojištěna u Uniqa Pojišťovny na povinné ručení s limity 50 mil. pro 

škodu na zdraví a 60 mil. pro škodu na majetku. K tomu je sjednáno havarijní 

pojištění se spoluúčastí 5 %, min. 5 000 Kč. Dále pojištěno čelní sklo ve vozidle 

bez limitu a spoluúčastí 500,- Kč. Součástí havarijního pojištění je i sjednání GAP, což je pojištění  

na účetní hodnotu vozidla; to zajistí plnou úhradu škody pojišťovnou v případě odcizení  

nebo totální havárie vozidla. 

 

JAK POSTUPOVAT PŘI ODCIZENÍ VOZIDLA? 

Nejdříve musíte odcizení nahlásit telefonem, e-mailem nebo přes on-line formulář 

ČSOB Leasingu. Smlouva bude ukončena na základě potvrzení o odložení 

případu vydaného Policií ČR nebo jinými orgány. Do té doby musíte hradit 

paušální splátky. Po ukončení smlouvy obdrží ČSOB Leasing od pojišťovny 

pojistné plnění a následně proběhne finanční vyrovnání smlouvy jako v případě 

předčasného ukončení. To znamená, že bude porovnána cena vozidla, za 

kterou by se stejně opotřebené vozidlo na trhu dalo pořídit v době uzavření 

škodní události oproti účetní hodnotě, která bývá zpravidla vyšší. Aby nedošlo 

k nákladům na straně zákazníka, je vozidlo pojištěno na účetní hodnotu.  

Pojištění GAP je tedy součástí vzorových kalkulací. 

 

CO KDYBYCH CHTĚL VRÁTIT VOZIDLO DŘÍVE, NEŽ DOJDE K UPLYNUTÍ 

SJEDNANÉ DOBY NÁJMU? 

Předčasně bychom smlouvu ukončili a finančně se s vámi vyrovnali. Možným 

řešením je i převedení smlouvy na třetí osobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KDE JE MOŽNÉ VRÁTIT VOZIDLO PO UKONČENÍ NÁJMU? 

Vrácení vozidla probíhá v Autocentru ČSOB Leasingu v Čakovicích. Případně je 

možné využít hrazené služby vyzvednutí vozu na sjednaném místě. 

 

MUSÍM S VOZEM VRÁTIT I PNEUMATIKY? 

Ano, vůz vracíte včetně sezonních pneumatik, před vrácením je nutné jejich 

vyzvednutí z úschovy. 

 

RÁD BYCH VOZIDLO PO UKONČENÍ NÁJMU ODKOUPIL, JE TO MOŽNÉ? 

Vozidlo je po ukončení nájmu nabízeno k odkupu formou elektronické aukce. 

Do této aukce vám na vyžádání předají přístup pracovníci ČSOB Leasingu 

v Autocentru Čakovice, kde budete vozidlo vracet. 

 

POKUD BUDU CHTÍT PO UKONČENÍ UZAVŘÍT NOVOU SMLOUVU, 

KDY MÁM VOZIDLO OBJEDNAT? 

Nejvhodnější je začít řešit nové vozidlo v předstihu šesti měsíců, což je 

dostatečná doba pro jeho objednání. ČSOB Leasing vás včas upozorní. 

 

 

 


