
 
 

KALKULACE
 

 
s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-Vrchlabí OV
 

Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník
 

Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01  Vrchlabí 1
 

Telefon: 956785111 Telefon:
 

Fax: 224646111 Fax:
 

IČ: 27089444 IČ: 60108151
 

DIČ: CZ27089444 DIČ: CZ60108151
 

Email: info@sautoleasing.cz Email:
 
Nabídka akce: VW GROUP
 
Popis předmětu: Škoda Fabia II Combi 10-

1.4 MPI Ambition
Datum vytvoření nabídky: 15.11.2013

 

Poplatek za správu: 0,00 Kč Náklady spojené s poskytnutím úvěru: 0,00 Kč
 

Kupní cena: 239 000,00 Kč Počet splátek: 60
 

Předem hrazená část kupní
ceny:

47 800,00 Kč Splátka perioda: měsíční
 

Výše úvěru: 191 200,00 Kč
 

PŘEDEM
HRAZENÁ ČÁST
KUPNÍ CENY: (%)

PŘEDEM
HRAZENÁ ČÁST

KUPNÍ CENY: (Kč)

SPLÁTKA BEZ
POJIŠTĚNÍ

HAVARIJNÍ
POJIŠTĚNÍ

POVINNÉ
RUČENÍ

DOPLŇKOVÉ
POJIŠTĚNÍ

POJIŠTĚNÍ
SCHOPNOSTI

SPLÁCET

SPLÁTKA S
POJIŠTĚNÍM

RPSN
(%)

 

0,00 % 0,00 5 338,42 456,08 344,00 62,50 0,00 6 201,00 12,89 %
5,00 % 11 950,00 5 076,42 456,08 344,00 62,50 0,00 5 939,00 12,94 %

10,00 % 23 900,00 4 815,42 456,08 344,00 62,50 0,00 5 678,00 13,00 %
15,00 % 35 850,00 4 553,42 456,08 344,00 62,50 0,00 5 416,00 13,06 %
20,00 % 47 800,00 4 155,42 456,08 344,00 62,50 0,00 5 018,00 11,55 %
25,00 % 59 750,00 3 902,42 456,08 344,00 62,50 0,00 4 765,00 11,64 %
30,00 % 71 700,00 3 532,42 456,08 344,00 62,50 0,00 4 395,00 10,18 %
35,00 % 83 650,00 3 288,42 456,08 344,00 62,50 0,00 4 151,00 10,30 %
40,00 % 95 600,00 3 043,42 456,08 344,00 62,50 0,00 3 906,00 10,42 %
45,00 % 107 550,00 2 798,42 456,08 344,00 62,50 0,00 3 661,00 10,57 %
50,00 % 119 500,00 2 554,42 456,08 344,00 62,50 0,00 3 417,00 10,76 %
55,00 % 131 450,00 2 309,42 456,08 344,00 62,50 0,00 3 172,00 10,98 %
60,00 % 143 400,00 2 065,42 456,08 344,00 62,50 0,00 2 928,00 11,27 %
65,00 % 155 350,00 1 820,42 456,08 344,00 62,50 0,00 2 683,00 11,62 %
70,00 % 167 300,00 1 576,42 456,08 344,00 62,50 0,00 2 439,00 12,11 %

 
Povinné ručení
Povinné ručení Allianz Optimal

Havarijní pojištění
Havarijní pojištění Allianz Optimal

Doplňkové pojištění

 

tarif A3 spoluúčast havarijního
pojištění

10%,
min. 10 000 Kč

Pojištění skel 5000 Kč

 

objem válců 1 390,00 zabezpečení předmětu LA - - -
 

limity plnění 50,00 / 50,00 sazba havarijního
pojištění (%)

2,29 - - -

 

pojistná částka (Kč) 239 000,00 - - -
 

 

Tato nabídka je pouze informativní. Nabídka je platná 30 dní za předpokladu, že se nezmění vstupní podmínky. Výše uvedené pojistné se může lišit
od pojistného na Úvěrové smlouvě dle skutečného data předání předmětu koupě. Nabízíme možnost doplňkových připojištění: čelního skla, úrazu na
sedadlech, připojištění zavazadel, náhradního vozidla. Výše pojistného pro pojištění odpovědnosti za škodu je garantována po celou dobu platnosti
Úvěrové smlouvy.
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PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
poskytovaného společností s Autoleasing, a.s

 
podle přílohy č. 6 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v účinném znění

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Věřitel s Autoleasing, a.s., IČ: 27089444
Adresa
 

Praha 4, Budějovická 1518/13B, PSČ: 140 00

Telefonní číslo 956785111
E-mailová adresa info@sautoleasing.cz
Číslo faxu 224646111
Adresa internetových stránek www.sautoleasing.cz
Zprostředkovatel úvěru HAVEX-auto s.r.o.-Vrchlabí OV
Adresa
 

Vrchlabí 1, Na Bělidle 503, PSČ: 543 01

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru Účelově vázaný spotřebitelský úvěr
Celková výše spotřebitelského úvěru
To znamená celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy
o úvěru.

191 200,00 Kč
Celková výše spotřebitelského úvěru zahrnuje
spotřebitelským úvěrem financovanou část ceny zboží [ve
výši 191 200,00 Kč], jakož i Náklady spojené s poskytnutím
úvěru [ve výši 0,00 Kč], jak jsou tyto uvedeny v článku 3
těchto předsmluvních informací.

Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Úvěr je poskytován
• převodem na účet Prodejce za účelem úhrady kupní

ceny nebo části kupní ceny vozidla specifikovaného
níže v tomto dokumentu;

• zápočtem pohledávky Společnosti vůči Klientovi na
úhradu Nákladů spojených s poskytnutím úvěru proti
pohledávce Klienta za Společností na poskytnutí
Úvěru, a to do výše, v jaké se pohledávky vzájemně
kryjí

Úvěr je poskytován po splnění podmínek uvedených v
bodu 1.5. Všeobecných obchodních podmínek (jsou Vám k
dispozici u prodejce vozidla a rovněž na webových stránkách
www.sautoleasing.cz)

Doba trvání spotřebitelského úvěru 60 měsíců
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Pořadí Počet splátek Výše jednotlivé splátky v Kč

1. - 60. 60 4 155,21

V uvedené výši splátek není zahrnuto případně sjednané
pojištění. Úroky a/nebo poplatky budou splatné tímto
způsobem: na bankovní účet s Autoleasing, a.s. uvedený
na splátkovém kalendáři, vyjma Nákladů spojených s
poskytnutím úvěru, které jsou hrazeny prostřednictvím
úvěru.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit
To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné
náklady související s Vaším úvěrem.

249 325,20  Kč
V uvedené částce není zahrnuto případně sjednané
pojištění.
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Spotřebitelský úvěr je vázán na dodání určitého zboží ANO

Název zboží/služby
Cena v zboží

• Škoda, Fabia II Combi 10-, 1.4 MPI Ambition, , cena:
239 000,00 Kč (z toho Úvěrem financováno 191
200,00 Kč).

• Náklady spojené s poskytnutím úvěru (jak jsou uvedeny
v článku 3 těchto předsmluvních informací) ve výši
0,00 Kč (financovány v plné výši Úvěrem)

Požadované zajištění
popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr, poskytnout.

- Zajišťovací převod vlastnického práva k vozidlu
- Deponace VTP

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Úroková sazba nebo případně různé úrokové sazby, které se
na smlouvu o úvěru vztahují

10,20 %
Úroková sazba je koncipována jako pevná.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční
procento celkové výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

11,55 %
Předpokladem pro stanovení výše RPSN byla dohodnutá
doba trvání Úvěrové smlouvy, výše Úvěru, výše a frekvence
úvěrových splátek, výše úrokové sazby a výše Nákladů
spojených s poskytnutím úvěru, jak jsou tyto uvedeny v
článku 3 těchto předsmluvních informací.

Pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za
nabízených podmínek je nezbytné uzavřít
- pojištění úvěru jako doplňkovou službu nebo
- smlouvu o jiné doplňkové službě.
Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou
zahrnuty v RPSN.

NE

Související náklady
Zda se vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů
zaznamenávajících platební transakce a čerpání

NE

Veškeré případné další náklady vyplývající ze smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr

Veškeré uhrazené náklady za administraci, poradenské
služby, poskytnuté třetí stranou, uzavření smlouvy aj. jsou
společně zahrnuty do jediné částky, která je nazvána
„Náklady spojené s poskytnutím úvěru” a je tvořena jedinou,
celkovou a konečnou částkou ve výši 0,00 Kč. Náklady
spojené s poskytnutím úvěru jsou hrazeny prostřednictvím
úvěru a proto jsou zahrnuty do Celkové výše úvěru (jistiny
úvěru) uvedené v článku 2 těchto předsmluvních informací.

Pro účely výpočtu roční procentní sazby nákladů (RPSN)
jsou Náklady spojené s poskytnutím úvěru připočteny k
jistině úvěru a jsou postupně spláceny v rámci pravidelných
splátek úvěru, jejichž výše je uvedena v článku 2 těchto
předsmluvních informací, a současně vstupují do výpočtu
RPSN, čímž je zajištěna úplnost a správnost výpočtu RPSN.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Náklady spojené s
poskytnutím úvěru jsou spotřebitelem hrazeny pouze jednou.

V případě odstoupení věřitele od Úvěrové smlouvy nebo při
zesplatnění Úvěru ze strany věřitele nebo při předčasném
ukončení Úvěrové smlouvy v důsledku úplného zničení,
odcizení nebo ztráty Vozidla může být uplatněn poplatek
za předčasné ukončení Úvěrové smlouvy ve výši 5 %
z nesplacené části jistiny (minimálně však 5 000 Kč
plus případné DPH, maximálně 30 000 Kč plus případné
DPH) plus poplatek za zpracování ve výši úroků ode dne
předčasného ukončení Úvěrové smlouvy do dne původně
předpokládaného řádného ukončení Úvěrové smlouvy [plus
případné DPH].
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Další poplatky, které mohou být placeny v průběhu trvání
Úvěrové smlouvy, jsou uvedeny v Sazebníku, který je
dostupný na webových stránkách www.sautoleasing.cz.

V případě, kdy Vám byly věřitelem poskytnuty poukázky
na zboží/slevu a následně dojde k odstoupení od Úvěrové
smlouvy, předčasnému splacení Úvěru, nebo jakýmkoliv
jiným způsobem dojde k ukončení Úvěrové smlouvy, jinak
než řádně, jste povinen věřiteli uhradit finanční částku
odpovídající hodnotě uplatněných poukázek na zboží/slevu.

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se
smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit

Zvýšení splátky je možné v důsledku:
- změny právních předpisů (např. změny sazeb daní nebo
poplatků)
- změny sazeb pojistného

Případná povinnost zaplatit notářské poplatky Smluvní dokumentace ke spotřebitelskému úvěru, k němuž
se vztahují tyto předsmluvní informace, nepředpokládá v
případě řádného plnění povinností klienta vyplývajících z této
smluvní dokumentace žádné náklady na služby notáře či jiné
podobné náklady.

Náklady v případě opožděných plateb
Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky
(např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání
úvěru v budoucnosti.

Za opomenuté platby Vám bude účtován
- úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den
prodlení
- poplatek 250 Kč za každou upomínku
- náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním (vymáháním)
pohledávky a to vždy až do výše 15% z takto nárokované
částky
- smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč za jednotlivé opomenutí
(může být uplatněna pouze v případě odstoupení věřitele
od Úvěrové smlouvy nebo při zesplatnění Úvěru ze strany
věřitele)

Při ukončení Úvěrové smlouvy v důsledku prodlení s
platbami je s Autoleasing, a.s. oprávněn požadovat
zaplacení až veškerých nesplacených splátek dle
splátkového kalendáře.

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy o úvěru
Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14
kalendářních dnů.

ANO

Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to
kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Věřitel má v případě předčasného splacení, nárok na
náhradu nákladů.

V případě předčasného splacení jste povinen/povinna
uhradit pouze nutné náklady vzniklé v přímé souvislosti s
předčasným splacením. V případě předčasného splacení
celého Úvěru se jedná o náklady na (i) zpracování
konečné kalkulace doplatku úvěru (ii) účetní vypořádání
Vašich závazků (iii) zrušení evidence sjednaného zajištění
Vašich závazků (iv) vydání technického průkazu z úschovy
(v) vystavení potvrzení o splnění Vašich závazků (vi)
archivaci dokumentace související s předčasným ukončením
Úvěrové smlouvy (vii) informování pojišťovny o zániku
sjednaného pojištění. V případě předčasného splacení
části Úvěru se jedná o náklady na (i) rekalkulaci splátek
Úvěru (ii) účetní vypořádání předčasného splacení části
Úvěru a stanovení nových splátek Úvěru (iii) zpracování
a odeslání nového splátkového kalendáře (iv) archivaci
dokumentace související s předčasným splacením části
Úvěru (v) informování pojišťovny ohledně změny pojištění v
případě sjednaného pojištění schopnosti splácet.

Výše těchto nákladů nepřesáhne (i) 1 % z předčasně
splacené části Úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným
splacením a sjednaným koncem Úvěrové smlouvy jeden
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rok nebo (ii) 0,5 % z předčasně splacené části
Úvěru, nepřesahuje-li doba mezi předčasným splacením a
sjednaným koncem Úvěrové smlouvy jeden rok a zároveň
částku úroku, kterou byste zaplatil/zaplatila za dobu od
předčasného splacení do skončení původně dohodnuté
doby trvání Úvěrové smlouvy.

Vyhledávání v databázi
Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku
vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání
založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského
úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v
rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů
nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

ANO

Právo na návrh smlouvy o úvěru
Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu
smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není
ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

ANO
V zájmu vyloučení pochybností se konstatuje, že kopie
návrhu smlouvy případně obdržená v souladu s těmito
předsmluvními informacemi o spotřebitelském úvěru se
nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 43a
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi před
uzavřením případné smlouvy o úvěru

Tyto informace platí od 15.11.2013 do 15.12.2013.

Podpis: ………………………………………………
Spotřebitel: ………………………………………………

Jméno a příjmení

Podepsáno v: ………………………………………………

Datum: ………………………………………………


