
777716         U0600         >         Individuální         akce         -         OperativeAuto
PRONAJÍMATEL

  UniCredit         Leasing         CZ,         a.s. KORESPONDENČNÍ         ADRESA         POBOČKY
  Želetavská         1525/1,         140         10                  Praha         4         Michle UniCredit         Leasing         CZ,         a.s.
  IČO:         15886492 pobočka         Praha
  Bank.         sp.:         UniCredit         Bank         Czech         Republic         and         Slovakia,         a.s.,         č.ú.         46009/2700 Želetavská         1525/1,         140         10                  Praha         4         Michle
  OR:         Městský         soud         v         Praze,         oddíl         B,         vložka         546 tel:         +420         257091111,         fax:         +420         257091371,         3

PRODÁVAJÍCÍ

Obchodní         firma         : NH         CAR         s.r.o. IČO         : 25114719
Adresa         prodejny         :   Tel,         fax         :  

E-mail         :   Zástupce         prodejce         :  

PŘEDMĚT         NÁJMU,         NÁJEM,         POJIŠTĚNÍK2  

Předmět         : FIAT         Tipo         1.4         Tipo         70kW Způsob         použití         : podnikatelský         -         právnické         osoby
Druh         předmětu         : osobní         automobil         (plátce         DPH)-nový
Cena         bez         DPH         : 245         372         Kč DPH         z         PL         : 51         528         Kč PAPO1)10)         : 0.00%,         tj.         0         Kč
Cena         vč.         DPH         : 296         900         Kč DPH         z         PL         (marže)8)         : 21.0%         (21.0%) Typ         splátek         : pevné

Roční         limit         : 20000         km Podlimitní/nadlimitní         sazba         : 0,20         Kč/km         /         1,95         Kč/km Zpětný         odkup         : Ne

Údaje o pojištění HF) Pojistné je součástí splátek. HROM) Pojištění zajištěné pronajímatelem.

Allianz pojišťovna, a.s. Roční sazba: Podmínky pojištění: (PČ - poj. částka, FH - cena vč. DPH-MLS vč. DPH, ČC - časová cena, PP - poj. plnění)
havarijní pojištění HP)HF)HROM) 2.34% = 5 742 Kč PČ = 245 372 Kč; Spoluúčast 10%, min. 10000,- Kč. V případě pojistné události způsobené živelní událostí, poškozením nebo zničením

zaparkovaného vozidla zvířetem a střetem vozidla se zvířetem, kdy škoda nepřesáhne 100 000 Kč se odchylně od VPP sjednaná spoluúčast
neodečítá. V případě sjednání havarijního a povinného ručení u pojišťovny Allianz má klient nárok na 5 dní náhradního vozidla zdarma s
limitem 1000,-Kč/den. Právní poradenství.; Zabezpečení vozidla: imobilizer

povinné ručení PR)HF)HROM)

(1351 ccm - 1850 ccm)
4 465 Kč Limit na věcné škody a ušlý zisk 50 mil. Kč/limit na škody na zdraví a usmrcením 50 mil. Kč; Užití vozidla: Normální; Způsob úhrady: ve

splátkách
pojištění skel vozidla  F)HROM) 1 392 Kč Pojistná částka 20 000,-Kč, v případě nesjednání havarijního pojištění u pojišťovny Allianz je spol. 10%, (50% dle oddílu II A, čl. III odst.

2 Zvláštních pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidel -  AUTOPOJIŠTĚNÍ 06)

777716         U0600         >         2-letý         operativní         nájem,         měsíční         splátky
15) Režim3) Mimoř. spl. (MLS) bez DPH - vč. DPH9) Splátka, bez DPH+DPHFC+Servis4)=vč.DPH K úhradě5)

i 24 = 24 x 1 0.00% 0 0 Kč 1.5456% 3 793 + 796 + 0 = 4 589 Kč 5 758 Kč

1)         Paušální         poplatek         bez         DPH.
3)         Režim         splácení         (délka         nájmu         =         počet         splátek         x         modalita).
4)         DPH         z         FC         vyčísluje         DPH         z         finanční         činnosti         (marže).
5)         K         úhradě         zahrnuje         splátku         nájemného         včetně         DPH         a         platby         pojistného         (je-li
sjednáno         ve         splátkách).
8)         DPH         označené         kurzívou         (skloněné         písmo)         je         odpočitatelné         pro         uvedený         předmět
nájmu         (je-li         nájemce         plátcem         DPH).
9)         Základem         pro         výpočet         uvedené         hodnoty         je         cena         bez         DPH.
10)         Základem         pro         výpočet         uvedené         hodnoty         je         cena         vč.         DPH.

Pojistné:         Nájemci         bude         v         případě         pojištění         zajištěného         pronajímatelem         doúčtováno         pojistné         za         havarijní         pojištění         a         povinné
ručení         za         dobu         od         předání         předmětu         nájmu         do         doby         začátku         nájmu.         U variabilního         povinného         ručení         je         možno         zohlednit
bonus         za         bezeškodní         průběh         z předcházejícího         pojištění.         Potvrzení         o         průběhu         předcházejícího         pojištění         odpovědnosti         z
provozu         vozidla         (nárok         na         bonus)         předejte         při         přebírání         vozidla         k         zajištění         uplatnění.         Při         pozdějším         předání         bude         v souladu         s
podmínkami         pojistitele         bonus         uplatněn         k         následujícímu         pojistnému         období.
Zkratky         použité         v         souvislosti         s         pojištěním:         PČ         =         pojistná         částka         (cena);         ČC         =         časová         cena;         PP         =         pojistné         plnění;         FH         =         cena
vč.DPH         -         MLS         vč.DPH
Ke         vzniku         smluvního         vztahu,         jehož         obsah         je         předpokládán         touto         nabídkou,         je         vždy         a         za         všech         okolností         nezbytné         uzavřít         mezi
stranami         písemnou         oběma         stranami         podepsanou         smlouvu         a         není         ani         možné,         aby         příjemce         sám         činil         jakékoli         odchylky         k         této
nabídce.         Jakýkoli         projev         akceptace         této         nabídky         kteroukoli         osobou         nemá         právní         účinky         vzniku         smluvního         vztahu,         ani         jiné
právní         účinky.         Tento         dokument         označený         jako         nabídka         tak         není         návrhem         na         uzavření         smlouvy         ani         veřejnou         nabídku         ve
smyslu         §         1731         a         násl.,         resp.         §         1780         a         násl.         zákona         č.         89/2012,         občanský         zákoník,         uvedená         ustanovení         na         něj         nedopadají         a
není         právně         závazný         ani         nezakládá         žádné         osobě         žádný         právní         nárok.         Ustanovení         této         nabídky         jsou         orientační,         a         pokud         dojde
k         uzavření         smlouvy,         její         obsah         bude         dán         výsledkem         jednání         a         dohodou         stran         a         může         se         ve         všech         bodech         odchýlit         od
ustanovení         této         nabídky.
Tato         nabídka         je         otevřená         a         nezavazuje         žádnou         ze         stran         k         uzavření         nájemní         smlouvy.         V         případě         dalších         dotazů         se,         prosím,
obracejte         na         naše         obchodníky         na         korespondenční         adrese         uvedené         v         záhlaví         této         nabídky.

Výchozí         licence:         UniCredit         Leasing         CZ,         a.s.         (SUPERUSER)
Nabídka         byla         vytvořena         10.         5.         2017         8:35:31         a         je         platná         do         24.         5.         2017

Verze         iDeal:         3.7268         (20170510072642)         ,         IR060000
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