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Obchodní podmínky „Akce hypotéka“ 
 
1. Poskytovatelem příspěvku v rámci Akce hypotéka je společnost PONAVA CENTRUM a.s., se sídlem 

Šumavská 519/35, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 282 62 662, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Brně, sp. zn. B 5434 („Společnost“). 

2. Akce hypotéka platí pouze v období od 7.11.2022 do 15.1.2023 s tím, že může být ze strany 
Společnosti prodloužena.  

3. Akce hypotéka se vztahuje pouze na prodej bytových jednotek v rámci projektu Společnosti Ponavia 
rezidence III fyzickým osobám, které k financování koupě bytové jednotky využijí čerpání 
spotřebitelského úvěru na bydlení („Zájemce“). 

4. Principem Akce hypotéka je podpora prodeje ve formě poskytnutí příspěvku na tu část úrokových 
nákladů Zájemce, které představují rozdíl mezi pravidelnou měsíční splátkou úvěru, kterou Zájemce 
vynaloží při úrokové sazbě ujednané s úvěrující bankou a pravidelnou měsíční splátkou úvěru, kterou 
by Zájemce hradil při úrokové sazbě 2,99 % per annum (p.a.), za předpokladu, že ostatní podmínky 
spotřebitelského úvěru by byly stejné. Úroková sazba ujednaná s úvěrující bankou, do které bude 
výše příspěvku kalkulována, je omezena úrokovou sazbou šest procent ročně (6 % p. a.). V případě, 
že skutečná úroková sazba Zájemce bude vyšší, bude příspěvek poskytnut pouze ve výši kalkulované 
s úrokovou sazbou šest procent ročně (6 % p. a.). 

5. Příspěvek bude poskytován po dobu dvou let ode dne uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce, a 
to v pravidelných měsíčních splátkách. 

6. Akce hypotéka se vztahuje pouze na spotřebitelské úvěry zprostředkované prostřednictvím 
následujících smluvních finančních poradců Společnosti: 

6.1. Ing. Pavel Vácha, tel.: 722 939 523, email vacha@hypo-portal.cz 

7. Přesný výpočet příspěvku bude součástí příslušné smluvní dokumentace, která bude uzavřena se 
Zájemcem v souvislosti s koupí bytové jednotky. V případě rozporů mezi smluvní dokumentací a 
těmito obchodními podmínkami má vždy přednost ujednání obsažené ve smluvní dokumentaci, které 
tyto obchodní podmínky plně nahradí.  

8. Společnost si vyhrazuje právo Akci hypotéka kdykoliv zrušit nebo upravit obchodní podmínky Akce 
hypotéka. Případné zrušení Akce hypotéka nebo změny obchodních podmínek nemají vliv na již 
uvařené smlouvy související s prodejem příslušné bytové jednotky a práva stran z nich plynoucí. 

9. Akci hypotéka nelze využít v případě, že Zájemce na koupi bytové jednotky využije některou z jiných 
akcí Společnosti. Jednotlivé akce Společnosti nelze kombinovat. 

10. Nárok na příspěvek zaniká (i) v případě, že kupní cena nebude uhrazena ve lhůtě ujednané ve smluvní 
dokumentaci; nebo (ii) v případě, že nedojde z důvodu na straně Zájemce k uzavření kupní smlouvy 
k bytové jednotce ve lhůtě ujednané ve smluvní dokumentaci. 


