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Trajanje ponude: 
Od  1.10.2022. do  30.10.2022.* 
 

Uvjeti ponude financiranja: 
Fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU je 1 euro = 7,53450 kuna. 
Ponuda vrijedi od 1.10.2022. do 30.10.2022. i vrijedi za fizičke osobe i male poduzetnike, te obuhvaća dvije 
godine tvorničkog jamstva i produljeno jamstvo za 3., 4., i 5. godinu ili 100 000 km., te  bon za zimske 
gume u vrijednosti od 1500 kn (199,08€) do 3000 kn (398,17€) ovisno o modelu. 
 
Posebni uvjeti za financiranje vozila putem financijskog leasinga u suradnji su s UniCredit Leasing 
Croatia d.o.o. Promjenjiva kamatna stopa (vezana uz indeks promjenjivosti 3M Euribor) za financiranje 
uz valutnu klauzulu u EUR iznosi 3,49%, trošak obrade ugovora iznosi 1,00% od kupoprodajne cijene 
vozila (maksimalni trošak obrade za potrošače iznosi 146,00 EUR). Period financiranja je 48 mjeseci, 
učešće iznosi 30,12% od kupoprodajne cijene vozila, a otkupna vrijednost 40,00% od kupoprodajne 
cijene vozila. Leasing rata je mjesečna, te se prilikom financiranja u EUR plaća do datuma dospijeća u 
kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. važećem za EUR na dan 
izdavanja obavijesti o dospijeću/računa. 
  
Reprezentativni primjer ugovora o financijskom leasingu s potrošačem:  
  
Kod financiranja uz valutnu klauzulu u EUR, kupoprodajna cijena vozila iznosi 124.900,00 HRK s 
uključenim PDV-om i PPMV-om (ukoliko je isti primjenjiv), a koja (na dan 21.09.2022. po 
prodajnom  tečaju Zagrebačke banke) iznosi 16.499,34 EUR. U tom slučaju učešće iznosi 4.969,49 EUR, a 
iznos financiranja je 11.529,85  EUR. Za financiranje uz valutnu klauzulu u EUR u trajanju od 48 mjeseci 
promjenjiva kamatna stopa iznosi 3,49% (kamatna stopa sastoji se od promjenjivog dijela/referentne 
kamatne stope TROMJESEČNI EURIBOR koja do 30.09.2022 iznosi -0,298 i fiksnog dijela kamatne 
stope/marže koja iznosi 5,05%), trošak obrade iznosi 146 EUR, a efektivna kamatna stopa iznosi 3,86%. 
Prilikom financiranja u EUR trošak obrade i učešće plaćaju se u kunskoj protuvrijednosti prema 
prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. za EUR na dan plaćanja, a leasing rate u iznosu od 129,39 
EUR (što u kunskoj protuvrijednosti na dan 21.09.2022. po prodajnom tečaju Zagrebačke banke iznosi 
979,49 HRK) i otkupna vrijednost u iznosu od 6.599,74 EUR plaćaju se do datuma dospijeća u kunskoj 
protuvrijednosti prema prodajnom tečaju Zagrebačke banke d.d. za EUR na dan izdavanja obavijesti 
o dospijeću. Ukupan iznos koji potrošač treba platiti ukoliko koristi opciju kupnje u iznosu otkupne 
vrijednosti je 17.779,96 EUR. 
  
Za ugovore o leasingu s promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom postoji rizik promjene 
kamatne stope na više ili niže, i rizik promjene tečaja jer valuta EUR u budućnosti može imati manju ili 
veću vrijednost u odnosu na kune, a što sve može utjecati na promjenu visine leasing rata odnosno 
ukupan iznos koji potrošač plaća sukladno ugovorenim obvezama. 
 
Slike automobila su simbolične. 
 
* Renault zadržava pravo izmjene i ranijeg završetka trajanja ponude. 
 
 
Za više informacija obratite se najbližem koncesionaru 

 

Posebna ponuda uz 
Renault Fleksi 


