
            ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 6 155 00 Praha 5       
 

C 11881 vedená u Městského soudu v Praze      

Smlouva o operativním leasingu Číslo: 
 

Smluvní strany 
 

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

Klient Číslo klienta: 
 Jméno a příjmení / Název: 

 
      IČ/RČ/datum narození:  

 Bydliště/sídlo/místo: 
 

      DIČ:  
 Název a sídlo banky:       Číslo účtu:  
 Zastoupený:  
  Jméno a příjmení: Jméno a příjmení: 
 Rodné číslo: Rodné číslo: 
 Číslo OP/pasu: Číslo OP/pasu: 

na straně příjemce leasingu jako „klient“  
 

uzavírají dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto Smlouvu o operativním leasingu („dále jen „Smlouva“), za níže uvedených podmínek. 
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): 
 

Doplňková 
výbava: 

Řidič: 
Způsob užití: 

Podmínky 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: 

Sazba za každý přejetý km (bez DPH): 

Sazba za každý nedojetý km (bez DPH): 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Nedílnou součástí této Smlouvy popisující práva a povinnosti smluvních stran jsou: 

Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou mezi klientem a společností a Obchodními podmínkami smlouvy o 
operativním leasingu společnosti ŠkoFIN s.r.o., které tvoří přílohu rámcové smlouvy. Klient současně prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty 
před uzavřením této smlouvy seznámil, jejich obsahu plně rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí.  

Klient bere na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) uvedené v dokumentaci k vozidlu jsou platné pro vozidlo 
v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem ze sériové výroby. Jakékoliv použití příslušenství či doplňkové výbavy do/na vozidlo může ovlivnit hodnoty 
spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) uvedené v dokumentaci k vozidlu. 

V Dne V Dne 

Společnost: 
za ŠkoFIN s.r.o. 

Klient: 
za 

a) Příloha č. 1 obsahující rozsah služeb sjednaných v této Smlouvě,
b) Protokol o předání a převzetí předmětu leasingu,
c) Příloha č. 2 - Cenová tabulka pro Matrix pricing

Středisko společných činností AV ČR

Středisko společných činností AV ČR

1,50

Národní 3/1009, 11000 Praha 1
Raiffeisenbank a.s. Praha

Ing. Tomáš Wencel

Škoda Octavia liftback 1.5 TSI Style 110 - kW
Nové Osobní automobily

1495/110

TOP
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60457856
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11 271,20 

2 366,95 

Běžné užití
 

Praha 5 Praha 5
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Černá metalická



Ve Vaší Smlouvě o operativním leasingu jsou obsaženy následující služby:

Příloha č. 1 k leasingové smlouvě č. 1164982
Středisko společných činností AV ČR, sídlo - Národní 3/1009, 11000 Praha 1, 21.12.2018

Popis služby Typ služby Částka
Financování ve splátce
Havarijní pojištění Česká pojišťovna a.s. spoluúčast 5%  min. 5 000,00 Kč ve splátce
Povinné ručení Česká pojišťovna a.s. Limit na zdraví 50 000 000,00 Kč Limit na majetek 50 000 000,00 Kč ve splátce
Pojištění skla Česká pojišťovna a.s. Rozsah plnění Všechna obvodová skla Limit plnění 15 000,00 Kč ve splátce
Náhradní vozidlo 30 dnů/rok ve splátce
Pick-up Poplatek za PU  počet 1 ve splátce
Servis Údržba a servisní náklady ve splátce
Pneuservis Přezutí   1 x ve splátce
Pneuservis Uskladnění   1 x ve splátce
Pneuservis Zimní pneumatiky premium 205/55R16 91H 12 x ve splátce
Pneuservis Letní pneumatiky premium 205/55R16 91V 4 x ve splátce
Management fee Poplatek Management ve splátce
Poplatky (poměrné) Dálniční známka 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

Výsvětlivky: Typ služby - O = otevřená, U = uzavřená
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