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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

V aprilskem Addiko Rdečem tednu Addiko banka podarja 20 

legendarnih koles Pony 

 

Ljubljana, 15. april 2021: Rdeča sreda je dan, ko v Addiko banki stranke še dodatno 

nagradijo. V aprilu pa bo Addiko banka svojo tradicionalno akcijo podaljšala v Addiko 

rdeči teden, ki bo trajal od 19. do 23. aprila. Med vsemi, ki bodo tekom Addiko Rdečega 

tedna sklenili gotovinski kredit, bo Addiko banka izbrala 20 srečnežev, ki bodo 

nagrajeni z legendarnim kolesom Pony. 

 

Odpeljite se v pomlad z ugodnim gotovinskim kreditom na kolesu Pony! 

 

Akcijo in izjemne ugodnosti Addiko Rdečega tedna lahko izkoristijo stranke vseh bank in tako 

začutijo svež veter spomladanskega optimizma. Stranke vseh bank lahko v poslovalnicah 

Addiko banke izbirajo med različnimi gotovinskimi krediti, ob oddaji vloge za kredit na spletu 

pa Addiko banka vsem ponuja tudi ugodnejšo obrestno mero. Vsi, ki bodo oddali spletno 

vlogo na hipkredit.addiko.si, bodo sklenili kredit po izjemni obrestni meri 4,95 %. 

 

Addiko banka vabi stranke vseh bank, da izkoristijo ugodnosti Addiko Rdečega tedna in se z 

malo sreče domov odpeljejo z atraktivnim kolesom Pony! 

 

Kreditna ponudba Addiko Rdeči teden je na voljo strankam vseh bank in nudi: 

- gotovinske kredite do 40.000 EUR,  

- dobo odplačevanja do 7 let, 

- mesečni obrok že od 20 EUR dalje, 

- fiksno obrestno mero in nespremenjen obrok skozi celotno obdobje financiranja,  

- 4,95 % obrestno mero z oddajo spletne vloge na hipkredit.addiko.si za kredit do 

30.000 EUR in 

- hiter ter enostaven postopek odobritve in izplačila. 

 

Ujemite nov zagon z ugodnimi gotovinskimi krediti Addiko banke in se novim zmagam 

naproti odpeljite na legendarnem kolesu Pony! 

 

Kontakt za medije: Petra Kalan, petra.kalan@addiko.com, 041 783 338 

 

Informativni izračun: Znesek kredita: 10.000 EUR; Doba odplačila: 84 mesecev; Mesečna 
obveznost: 141,11 EUR; Fiksna OM: 4,95 %; EOM 6,71 %; Stroški odobritve: 150 EUR; Stroški 
ocene rizika: 177,79 EUR; Skupni znesek za plačilo: 12.180,40 EUR; Info izračun pripravljen 
11. 3. 2021. 
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