
 

verze 1711 

 

 Návrh na uzavření Smlouvy o operativním leasingu Číslo:       
 

Smluvní strany 
 

ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 45805369, DIČ: CZ45805369 
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881 
na straně poskytovatele leasingu jako „společnost“ 
 
činí tímto vůči  
 
 

Klient Číslo klienta:       

 Jméno a příjmení:       RČ/datum narození:       

 Bydliště:         

 Název a sídlo banky:       Číslo účtu:       

  Číslo OP:        
na straně příjemce leasingu jako „klient“  
 

tento návrh na uzavření Smlouvy o operativním leasingu (dále jen „Nabídka“; Smlouva o operativním leasingu dále jen „Smlouva“) dle § 1746 odst. 2 
občanského zákoníku s následujícími náležitostmi. 

Společnost přenechává na základě Smlouvy klientovi do užívání dopravní prostředek specifikovaný níže (dále jen „Předmětné vozidlo“). 
 
 

Předmětné vozidlo 

Typ/model:       

 

 

 

 

 Nové/ojeté:        Druh:       

 Barva vozu:       Obsah motoru (ccm)/výkon (kW):       

  

 

 

Výbava: 

      

      

      

      

      

      

      

 Řidič:       

  Způsob užití:       
 

Parametry Smlouvy Cenové podmínky  

  Varianta kalkulace:                                         Měna: Kč 
 Doba leasingu:     měsíců  Měsíční leasingová splátka bez DPH:       

  Počet km za rok:         DPH:       

 Počet km za dobu leasingu:          Měsíční leasingová splátka vč. DPH:       

 Volná hranice km za dobu leasingu:          

  Perioda pro vyúčtování služeb:  kalendářní rok  Sazba za každý přejetý km (bez DPH):       

  Lhůta pro hlášení stavu km:   na vyžádání  Sazba za každý nedojetý km (bez DPH):       
  

Práva a povinnosti smluvních stran 

Nedílnou součástí této Nabídky popisující práva a povinnosti smluvních stran jsou: 
a) Příloha č. 1 obsahující rozsah služeb zahrnutých v této Smlouvě 
b) Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu verze OPOLOVSR1711 
c) Protokol o předání a převzetí předmětu leasingu 
      

Práva a povinnosti vyplývající ze  Smlouvy, která bude uzavřena okamžikem přijetím Nabídky, se řídí výše uvedenými Obchodními podmínkami 
smlouvy o operativním leasingu společnosti ŠkoFIN s.r.o., které tvoří přílohu č. 2 této Nabídky. Klient přijetím Nabídky současně potvrzuje, že se 
s Obchodními podmínkami smlouvy o operativním leasingu společnosti ŠkoFIN s.r.o. před uzavřením této Smlouvy seznámil, jejich obsahu plně rozumí 
a bez výhrad s nimi souhlasí.  
Klient souhlasí s tím, že tuto Nabídku přijme tak, že ve lhůtě do 24 hodin od odeslání této Nabídky zadá prostřednictvím platební brány společnosti 
řádný platební příkaz k zaplacení částky          Kč, která bude úhradou platby leasingové splátky dle Smlouvy za první celý kalendářní měsíc 
poskytování služeb operativního leasingu dle Smlouvy, a to dle platebních instrukcí zaslaných Klientovi spolu s Nabídkou a současně uvedených 
na portálu společnosti. Přijetím Nabídky bude uzavřena Smlouva. 
Předpokládaným termín dodání Předmětného vozidla:       
Klient má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez jakéhokoli důvodu. Lhůta pro odstoupení od 
Smlouvy je zachována, pokud klient odstoupení od Smlouvy odešle společnosti nejpozději v poslední den lhůty na adresu sídla společnosti. Formulář 
odstoupení od Smlouvy je ke stažení na adrese www.skoda-online.cz. 
 
 

V       Dne       

  

Společnost: 
za ŠkoFIN s.r.o. 

 

www.skoda-online.cz

