
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 

Smlouva O finančním leasingu čisiøz 1159718 
Smluvní strany 
ši‹0i=ıN S.r.ø., se Síniıęm Pekařská 8, 155 oo Praha 5, Česká vepnhıika, ıčz 45805389, Dıcz CZ45805389 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881 
na straně poskytovatele leasingu jako „společnost“ 
Klient Číslo klienta: 399532 
Jmênø a přijmení / Název firmy: STATUTARNÍ MĚSTO CHOMUTOV io/Rc/datum naføzenfl; 00281891 
Bydliště/sídlo/místo podnikání: Zborovská 4602, 43028 Chomutov DIČ: CZ00261891 
Název a sídlo banky: Komerční banka,a.s. Chomutov Číslo účtu; 626441 /0100 
Zastoupený 
Jméno a příjmení: 
Rodné číslo“ 
Číslo OP/pasu: 

na straně příjemce leasingu jako „klient“ 
uzavírají dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku smlouvu o finančním leasingu níže uvedeného motorového vozidla za dále uvedených podmínek. 
Oprávnéný Zástupce společnosti ŠkoFlN s.r.o. (uzavírající smlouvu na základě plné moci či pověření) 
Název: Louda auto a.s. IČ: 46358714 DIČ. CZ699002678 
Místo podnikání: Choťánky 166, 29001 Poděbrady C_ obchodníka; 25941 
osøha pødepšsujiøi smiønvnż 

Dodavatel předmětného vozidla 
Název: Louda auto a.s. IČ' 46358714 DIČ. CZ699002678 
Místo podnikání: Choťánky 166. 29001 Poděbrady Č_ døçjavajejeì 25941 
Provozovna: Dvořákova 83, 41510 Teplice - Srbice 

Společnost jako kupující na základě uzavření této leasingové Smlouvy kupuje předmětné vozidlo od uvedeného dodavatele za pořizovací cenu. ledaže 
předmětem leasingu je ojeté vozidlo, které Společnost již vlastni. Tento smluvní formulář je v takovém případě Zároveň písemnou kupní smlouvou O koupi 
předmětného vozıdla společností. vlastnické právo přechází na společnost okamžikem převzetí předmětného vozidla klientem. 
Předmět leasingu 
Typ/model; Volkswagen Transporter(N1) VAN 2.0 TDI L2H2 (A7) 110 - kW nové I ojeté: Nové Druh: Užitkové automobily 
VIN (číslo karoserie): WV2ZZZ7HZKH041257 Předpokládaný termín dodání: 23.12.2018 

Cenové podmínky 
Smlouva je uzavírána za následujících cenových podmínek: 
Pořizovací cena předmětného vozıdla (bez DPH): 967 767,76 Kč Doba v měsících (počet leasingových splátek): 36 
DPH: 203 231,23 Kč 
Pořizovací cena předmětného vozidla (s DPH): 1 170 998,99 Kč Roční úroková sazba (p.a.): 6.25 % 
Splátka hrazena předem (s DPH): 580 000,00 Kč 
Kupní cena vozidla (S DPH): 391 113,66 Kč 

Pravidelná měsíční splátka leasingu S DPH: 8 140.62 Kč 
Pravidelná měsíční splátka pojistného: 2 581.00 Kč 

Výše splátek leasingu je fixní. Pravidelná měsiční splátka leasingu S DPH vč.pojistného: 10 721,62 Kč 
Zahrnutá pojištění: Povinné ručení, Havarijní pojištění, Pojištění skla 

Rozpis sjednaných pojištění včetně jejich parametru a rozsahu je uveden vjednotlivých Osvědčenich O pojištění. 
V případě, že mezi uzavřením smlouvy a předáním předmětného vozidla dojde ke změně pořizovací ceny předmětného vozidla nebo jiné objektivní změně, 
která má podle obchodních podmínek dopad na výši či počet leasingových splátek, je klient o takové změně informován na splátkovém kalendáři, který má - 
pokud jde O cenové a platební podminky - přednost před tímto formulářem Smlouvy. 
Základní ujednání 
Práva a povinnosti smluvních stran se řídí obchodními podmínkami Smlouvy o finančním leasingu a dále (v otázkách obchodními podmínkami neupravených) 
všeobecnými obchodními podmínkami finančních služeb poskytovaných společností ŠkoFlN s.r.o.. Klient prohlašuje, že se s dokumenty uvedenými v předchozí 
větě seznámil před uzavřením smlouvy a je s podmínkami smlouvy plně Srozuměn. 
Klient uděluje Společnosti plnou moc ke změně údajù v registru silničních vozidel v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy. Klient uděluje 
společnosti plnou moc k vyhotovení duplikátu technického průkazu kdykoli za dobu trvání smlouvy. Společnost, jako vlastník předmětného vozidla, souhlasí se 
Zapsáním klienta jako provozovatele do příslušné evidence silničních vozidel. Společnost zplnomocñuje klienta, případně dodavatele k zápisu předmětného 
vozidla do registru silničních vozidel. 
Nedílnou Součástí smlouvyjsou Obchodní podminky finančního leasingu, Protokol O předání vozidla a Splátkový kalendář. 

V Teplice ” ' ' / ” ' ' ' V Teplice - Srbice dne 23.11.2018 
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