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Gépkocsivásárlás és bankkölcsön

Hol érdemes hitelt felvennünk autóra?
a gépkocsi-vásárlási kölcsön-
igénylések kapcsán ismert, hogy 
a potenciális autóvásárlók in-
kább személyi használatra vesz-
nek fel hiteleket, s azt fordítják 
gépkocsivásárlásra. összeállítá-
sunkból kiderül, melyik banknál 
milyen feltételek mellett jutha-
tunk ilyen jellegű kölcsönhöz.

hecser Zoltán
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Ha ezelőtt három-négy évvel a 
kereskedelmi bankok vere-
kedtek egymással a gépko-

csi-vásárlási kölcsönnyújtási ajánlata-
ikkal, ma már ez a hitelezés úgymond 
holtvágányra került. Az érdeklődés 
visszaesése miatt ma már csak néhány 
bank ajánl ilyen típusú hiteleket. A 
tulajdonképpeni visszaesés a tavaly 
következett be, és a kezdeti optimiz-
mus ellenére idén sem tapasztalható 
pozitív irányú elmozdulás.

Talán nem véletlenül, mert például 
a megelőző esztendő hasonló időszaká-
hoz viszonyítva a forgalomba beíratás az 
új személygépkocsik esetében mintegy 
16 százalékkal esett vissza, a használtak 
esetében pedig több mint 26 százalékkal. 
Egyesek azt remélték, hogy a roncsprog-
ram hozzájárulhat a banki kölcsönök fel-
lendítéséhez is, de egyelőre ilyesmi nem 
érzékelhető. Vannak olyan vélemények 
is, miszerint a második félév folyamán 
a szóban forgó kölcsönök iránt meg fog 
növekedni az érdeklődés. 

A gépkocsi-vásárlási kölcsön-
igénylések kapcsán az is ismert, 
hogy egyes kereskedelmi bankok 

illetékesei szerint a potenciális ügy-
felek inkább személyi használatra 
vesznek fel hiteleket, s azt fordítják 
gépkocsivásárlásra. De nézzük meg, 
hogy a jelenlegi hitelek közül melyik 
is ígérkezik kedvezőnek.

Szemrevételezve a kereskedelmi 
bankok ajánlatait, úgy tűnik, hogy a 
legelőnyösebb az, amit a Román Fej-
lesztési Bank (BRD) ajánl. Igaz, hogy 
e bank Dacia, Renault vagy Nissan 
gépkocsik megvásárlására nyújt hi-
telt. Amennyiben ennek maximális 
értéke 40 000 euró vagy 165 000 lej, 
az igényelt kölcsön értéke pedig 
14 000 euró alatti, akkor nem szüksé-
ges az előleg, amennyiben pedig an-
nál nagyobb értékről van szó, akkor 
a vásárlónak rendelkeznie kell a meg-
vásárolandó gépkocsi értékének leg-
alább 10 százalékát kitevő előleggel. 
Az éves teljes kamatköltség (DAE) 
9,9 százalékos, a CEC Bank esetében 
az ügyfélnek rendelkeznie kell 25 szá-
zalékos előleggel, az éves teljes kamat-
költség pedig 10,6 százalékos.

A Carpatica Kereskedelmi Bank 
nem szab meg értékhatárt a kölcsön 
tekintetében, de az ügyfélnek rendel-
keznie kell a megvásárolandó gépkocsi 
árának legalább 15 százalékát kitevő 
előleggel. Az OTP 30 000 eurónak 
megfelelő lejes kölcsönt nyújt, az ügy-
félnek új gépkocsi megvásárlása eseté-
ben rendelkeznie kell az ár 20 százalé-
kát kitevő előleggel, használt gépkocsi 
esetében ez az előleg 25 százalékos. 
Ennek a banknak az esetében az évi 
teljes kamatérték 11,15 százalék. A 
hiteligénylés ügyintézése rendszerint 

2-4 napot vesz igénybe, azaz opera-
tívan zajlik le. Megjegyzendő az is, 
hogy a kamatfizetésen túl esetenként 
az ügyfélnek ki kell fizetnie bizonyos 
illetékeket is.

Továbbá életbiztosítást és Casco-
biztosítást is kell kötniük. Nézzük 
meg a bankok másabb kölcsönaján-
latait, amelyek esetleg vonzóak lehet-
nek egy olyan számára, aki gépkocsit 
szeretne vásárolni, de nem rendelke-
zik a szükséges pénzösszeggel. A Ro-
mán Kereskedelmi Bank 15 000 euró 
értékű kölcsönfolyósítás esetében – 
amelynek futamideje öt esztendő és 
amelynél az ügyfélnek rendelkeznie 
kell 25 százalékos előleggel –, ha-
vonta 313 euróra rúgó részletfizetést 
állapít meg. A CEC esetében ugyan-
ilyen feltételek közepette 313,55 eu-
rós törlesztőrészletet állapít meg, ami 
azt jelenti végeredményben, hogy a 
felvett 15 000 euró után öt év múltán 
a visszatérített összeg 19 812 euró. A 
Carpatica Kereskedelmi Bank ese-
tében ugyanilyen körülmények és 
feltételek közepette a majdan vissza-
térítendő összeg 19 021 euró.

Nézzünk meg egy-két lejes hitelt 
is. Az OTP Bank 15 000 eurónak 
megfelelő lejben folyósított hitel 
esetében és ötéves időfutammal 
havi törlesztésként 1325,53 lejt ál-
lapít meg, amely azt jelenti, hogy az 
ügyfélnek majd összesen 79 532 lejt 
kell fizetnie. Az Alfa Bank esetében 
ugyanilyen feltételek és körülmé-
nyek között a havi törlesztőrészlet 
1578 lej, és a visszatérítendő teljes 
összeg öt év múltán 93 611 lej lesz. 

Már csak a passat cc-t nem érte 
el a volkswagen új formaterve-
zési irányvonala, de hamarosan 
a négyajtós kupé is magára ölti a 
németek legfrissebb designját. 
Az új hűtőmaszk mellett látvá-
nyosak lesznek a LED-es első 
lámpák, hátulról viszont várható-
an kevésbé lesznek jelentősek a 
változások. 

Viszonylag hamar kapcsolt a 
Volkswagen a négyajtós ku-
pékkal kapcsolatban, most 

pedig a ráncfelvarrás is eléri a Passat 
CC-t, amely eddig az egyik leg-
egyedibb modell volt a wolfsburgi 
gyártó kínálatában. A kupés Passat 
a jövőben jobban hasonlít majd a 
hagyományos változatokhoz: kissé 
módosítva ugyan, de a CC is meg-
kapja a Volkswagen egyenarcát. 
Ennek jegyében az eddigi göm-
bölyded lámpákat szögletesebb 
fényszórók válthatják, amelyekben 
a márkára jellemző LED-es nappali 
menetfényeket találhatunk. A kém-
fotók alapján a hátsó lámpák nem 
változnak jelentősen, és a lökhárí-

tó is visszafogottan újul meg. Az 
utastérben várhatóan elsősorban új 
anyagokkal és színekkel találkozha-
tunk majd, de egy-két kapcsoló és 
gomb is megújulhat. A motorvá-
laszték várhatóan marad, így a 160 
lóerős 1,8 literes TSI, a 210 lóerős 
kétliteres és a 300 lóerős, 3,6 literes, 
V6-os benzines mellett a 2 literes 
CR TDI 140 és 170 lóerővel lesz 
választható. A mérnökök várha-
tóan javítanak az erőforrások fo-

gyasztásán és emisszióján. Az 1,8-as 
TSI-hez hétsebességes, a többi mo-
torhoz hatsebességes DSG választ-
ható, amely a V6-hoz alapáras a 
4Motion összkerékhajtással együtt. 
A felfrissített Volkswagen Passat 
CC-t jelenleg az Alpokban teszte-
lik, hivatalos premierjét várhatóan 
a szeptemberi Frankf urti Autósza-
lonon tartja, és még az év második 
felében megérkezik a kereskedések-
be – számol be az a5.hu.
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Kémfotókon a frissített
VW Passat CC
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600 lóerős Skoda
bemutatkozott minden idők leg-
gyorsabb skodája, amely a híres 
bonneville-i fesztiválon bizonyít-
hat majd. a jócskán átdolgozott, 
600 lóerőt és 450 nm-t teljesí-
tő, 2.0 literes TFsi-vel szerelt 
Octavia rs célja a 320 km/h-s 
sebesség elérése, erre pedig 
minden esélye meg is van az 
autónak.

Fennállása óta a Skoda soha 
nem kívánt részt venni a 
lóerőháborúban, ám az utób-

bi időben a csehek egyre nagyobb 
figyelmet szentelnek a motorspor-
toknak, amely jó kis erődemonst-
rációként szolgálhat a konkurensek 
felé. Most minden idők leggyorsabb 
Skodájával rukkoltak elő, amelyet a 
REVO Technik tuningcég segítsé-
gével készítettek el. A villámgyors 
modell alapjául az Octavia RS szol-
gált, amelynek 2.0 literes TFSI erő-
forrását jócskán átdolgozták.

Az erőforrás egy új Garrett tur-
bófeltöltőt kapott, a további mó-
dosításoknak köszönhetően pedig 
a rendkívül magas oktánszámú 
versenybenzint is képes befogadni. 
Az eredmény 600 lóerős teljesít-
mény és 450 Newtonméteres nyo-
maték lett, ezekkel az értékekkel 
pedig várhatóan gond nélkül tel-
jesíti majd az autó a kitűzött 320 
km/órás sebességet.

A biztos siker érdekében a nem 
mindennapi Octavia kasztniját 50 
milliméterrel közelebb „engedték” 
az aszfalthoz, a megfelelő úttartás-
ról pedig versenyfutómű és verseny-
abroncsok gondoskodnak, továbbá 
a felniket beborították, ezzel is ja-
vítva a négykerekű aerodinamikai 
tulajdonságait. 

A bivalyerős Skoda Octavia 
RS a híres bonneville-i fesztiválon 
debütál majd, ahol egy kilenc mér-
földes gyorsulási verseny keretein 
belül bizonyíthat. 

Az új Volkswagen kupé. Visszafogott megújulás

Bivalyerős Skoda Octavia RS. 320 km/órás sebesség elérésére tervezték


