
Nové Osobní automobily

Výbava vozu:

Typ / Druh vozu:

Vytvořeno dne:

Volkswagen T-CROSS kombi TER 1.0 TSI Life 70 - kW

03.06.2021

Značka / modelová řada:

Porsche Inter Auto CZ spol. s., Řipská 13a, 62700 BrnoKlient:

Ceníková cena vozu (vč. DPH): 504 499,99 Kč

Datum 1. registrace:

Parametry financování:

Splátka nájemného hrazeného předem (vč. DPH): 0,00 Kč

Doba nájmu v měsících: 36

Způsob užití: Běžné užití

Sazba DPH: 21,00 %

Sleva (vč. DPH):

Pořizovací cena (vč. DPH):

Poznámky: Nabídku vypracoval:

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Lukáš Březina

Řípská 13a

62700 Brno-Slatina

Tel.:                   E-mail: lukas.brezina@porsche.cz

Uvedená sazba DPH je aktuální ke dni tisku nabídky.
Varianty kalkulací:
Uzavřená kalkulace (TOP) – při této variantě nedochází k vyúčtování služeb.
Polootevřená kalkulace – služby jsou vyúčtovány podle skutečně vynaložených
nákladů (VARIO), nebo jsou klientovi přefakturovány (START)
Bližší informace o variantách kalkulace naleznete v Obchodních podmínkách smlouvy o 
operativním leasingu.
Typ služby - U = uzavřená, O = otevřená

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012, občanského
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou
závazkový vztah.                        

Volná hranice km: 5 000 km

Stanovený počet km/rok: 10 000 km/rok

Přečerpání stanoveného počtu km (bez DPH): 1,31 Kč/km

Nedočerpání stanoveného počtu km (bez DPH) - vratka: 1,31 Kč/km

Celková měsíční splátka (bez DPH): 5 085,24 Kč

DPH: 1 067,90 Kč

Celková měsíční splátka (vč. DPH): 6 153,14 Kč

Součástí nabídky operativního leasingu jsou následující služby:

Varianta kalkulace: TOP Basic Servis

Popis služby Typ služby Částka bez DPH

Amortizace ve splátce

Finanční služba ve splátce

Havarijní pojištění Generali Česká pojišťovna a.s. spoluúčast klienta 10%  min. 10 000,00 Kč ve splátce

Součástí jsou tato rizika: 

Povinné ručení Generali Česká pojišťovna a.s. Limit na zdraví 50 000 000,00 Kč Limit na majetek 50 000 000,00 Kč ve splátce

Součástí jsou tato rizika:  

Pojištění právní ochrany Asistent Inter Partner Assistance varianta  Asistent M ve splátce

Škodní události Likvidace pojistných událostí ve splátce

Servis Údržba a servisní náklady ve splátce

Management fee Poplatek Management ve splátce

Silniční asistence Asistence ČR + EU, 10 dnů ve splátce

Přihlášení/Odhlášení vozidla Poplatek za registraci ve splátce

Poplatky (nepoměrné) Rádio ve splátce

Silniční daň Poplatek za SD ve splátce
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Poučení:

Zájemce o předmětný produkt financování musí být schopen identifikovat konkrétní nabídku v případě, kdy se tento zájemce na její obsah bude chtít v budoucnu odkazovat, resp. 
bude-li chtít na základě této nabídky uzavřít smlouvu o financování. Za tímto účelem může zájemce vyplnit/sdělit obchodníkovi své jméno a příjmení a v budoucnu se identifikovat 
prostřednictvím těchto údajů (včetně např. data vytvoření nabídky či jiného dodatečného údaje). Zájemce však není povinen poskytovat obchodníkovi své jméno a příjmení a 
v takovém případě identifikuje konkrétní nabídku jiným způsobem, např. předložením kopie nabídky nebo sdělením čísla nabídky.
Za účelem poskytnutí přesnějších podmínek financování ze strany obchodníka, může zájemce sdělit obchodníkovi své rodné číslo, na jehož základě dojde k ověření 
bezeškodného průběhu skrze Českou kancelář pojistitelů (ČKP). Zájemce není povinen sdělovat obchodníkovi své rodné číslo, nicméně učiní-li tak, uděluje současně 
obchodníkovi a společnosti ŠkoFIN s.r.o. souhlas se zpracováním tohoto rodného čísla a jeho předání ČKP za účelem ověření bezeškodného průběhu.
V případě, že zájemce, který je fyzickou osobou, poskytne obchodníkovi své osobní údaje (především jméno a příjmení či rodné číslo), může dealer/obchodník a společnost 
ŠkoFIN s.r.o. zpracovávat takto poskytnuté osobní údaje zájemce za účelem ztotožnění nabídky s konkrétním zájemcem a ověření bezeškodného průběhu skrze ČKP, a to nejdéle 
po dobu 1 měsíce (pokud nedojde k uzavření smlouvy se zájemcem).
Bližší informace o tom, jak společnost ŠkoFIN s.r.o. zpracovává osobní údaje, je možné zjistit na internetových stránkách http://www.vwfs.cz/privacy .
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