
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA. 

Smlouva o operativním leasingu Číslo: 1207565 
Smluvní strany 
ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Peka/ská 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" a 

Klient 
Jméno a příjmení/Název firmy: ;-���ť�.i��{ ri:1�_st_9 'i"�Pti� 
Bydliště/sfdlo/mfsto: '11�m: Svo�ody �. 41�0_1 Tepli� 
Název a sídlo banky: KQm_erč_rii �_aíík�-:i1._s::,:epi'iée_
Zastoupený: 
Jméno a přljmenf: 
Rodné číslo:  
Číslo OP/pasu:  

na straně příjemce leasingu jako „klient" 

Číslo klienta: :527974 
IČ/RČ/datum narození: Q_Q��-��-�-1-

DIČ: CZ00266621 
Číslo účtu:  

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 užlváni doprávni prostředek specifikovaný níže (dále jen „Předmětné vozidlo"}. 
Předmětné vozidlo 

Typ/model: '}k<>clas,,peib liftbaČk 20T�I.L�K4x4 (A"/))oo : kw··· 
Nové/ojeté: r-f\JOíié-. . .. ···�· .. ,. ...................... ,. .. . Druh: :_o"Sóbllí _a-utoniObi_lY 

······-···::·::·_·c:·1

Barva vozu: Obsah motoru (ccm)/Wkon (kW): : 19841:iiíó .... 

Doplňková 
výbava: 

Podmínky Smlouvy 
Měna smlouvy: 
Varianta kalkulace: 
Doba leasingu: 
Počet km za rok: 
Počet km za dobu leasingu: 
Volná hranice km za dobu leasingu: 

Práva a Povinnosti smluvních stran 

Řidič: 
Způsob užití: Běžné užití 

Cenové podmínky 

Pol'izovací cena vozu bez DPH 
Pořizovacl cena vozu vč. DPH 

Měsíční leasingová splátka bez DPH: 
DPH: 

Měsíční leasingová splátka vč. DPH: 
Sazba za každý plejetý km (bez DPH): 

Sazba za každý nedojetý km (bez DPH): 

Nedílnou součástí této Smlouvy popisujici práva a povinnosti smluvních stran jsou: 
a) Pffloha č. 1 obsahující rozsah služeb sjednaných v této Smlouvě 
b) Přiloha č. 2 Normy opotřebeni a poškození vozu 
c) Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu (dále též jen „Obchodní Podmínky")
d) Protokol o předání a převzetí předmětu leasingu
e) Splátkový kalendář

.776 859,51 
····s.ioooó,oT
...... 18_193,97 
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Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které tvoři přílohu této Smlouvy. Klient současně prohlašuje, že se 
s výše uvedenými Obchodními podmínkami před uzavřením této Smlouvy seznámil, jejich obsahu plně rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí; toto 
prohlášení činí klient zejména též ve vztahu ke smluvním pokutám, odpovědnostem za škodu a jiným povinnostem sankčního charakteru, které jsou 
v Obchodních podmínkách sjednány. 

Klient bere na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisi oxidu uhličitého (C02) 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 pohonný�h hmot a emisí oxidu uhličitého (C02) uvedené v dokumentaci k vozidlu. 

Klient a společnost touto Smlouvou (včetně jejích příloh, zejména též Obchodních podmínek) sjednávají následující povinnosti sankčního charakteru 
(zejména smluvní pokuty). Klient bere na vědomi, že Smlouva (včetně jejich přlloh, zejména též Obchodních podmínek) obsahuje i další ustanovení o 
odpovědnostech klienta (za škod.u ,či jinou újmu či jiných odpovědnostech) či povinnostech sankčního charakteru

. 
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VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 
ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNi. MOBILITA. 

1. Jestliže klient nepřevezme Pfedmětné vozidlo podle článku 2. Obchodních podmínek ve lhůtě 14 dnů po výzvě ze strany společnosti, pak je 
společnost oprávněna uplatnit vůči klientovi smluvní pokutu ve výši 30 % z pořizovací ceny Předmětného vozidla (odst. 12.4. Obchodních 
podmínek). 

2. Pokud klient pfi platbě leasingové splátky nebo jiné platbě neuvede variabilní symbol anebo jej uvede nesprávně, je povinen zaplatit společnosti 
smluvní pokutu ve výši 200 Kč (4.3. Obchodních podmínek). 

3. Společnost je oprávněna nárokovat v případě prodlení klienta se zaplacením platby podle Smlouvy smluvní pokutu ve výši O, 1 % z dlužné částky za 
každý započatý den pradlen! (odst. 4.4. obchodních podmlnek). 

4. Společnost je oprávněna klientovi účtovat náhradu nákladů spojených s každou jednotlivou písemnou, elektronickou nebo telefonickou upomínkou 
až do výše 600,- Kč za jednotlivou upomínku (odst. 4.5. Obchodních podmínek).

5. Společnost je oprávněna účtovat si za administrativní úkony týkajíci se Smlouvy, které jsou nad rámec poskytované služby, a to včetně úhrady 
pokut dle odst. 3.13 Obchodních podmínek, poplatky stanovené v ceníku administrativních úkonů, který společnost za tímto účelem vydala a který 
je, průběžně aktualizovaný, dostupný na:  (odst. 19.6. Obchodních podmínek). 

6. Dostane-li se klient do prodlení s vrácením Předmětného vozidla, bude povinen zaplatit společnosti: 

a) náhradu za užívání Předmětného vozidla ve výši 1/30 měsíční leasingové splátky za každý den prodlení až do vrácení vozidla a
b) smluvní pokutu ve výši O, 1 % z pořizovací ceny Předmětného vozidla za každý den prodleni až do vrácení vozidla, nejméně však 10 000 Kč. 

(odst. 14.6. Obchodních podmínek). 

7. Pokud klient:

a) vráti Předmětné vozidlo zatfžené právní vadou, kterou nezavinila společnost, nebo
b) poruší některou z povinností týkajících se pojištění vozidla (podle Smlouvy, Obchodních podmínek, pojistné smlouvy či pojistných podmínek 

anebo podle právního předpisu) a v důsledku toho vznikne Společnosti škoda (např. ve formě poškozeni, zničení či odcizeni Předmětného 
vozidla), která není kryta pojištěním, 

je společnost oprávněna nárokovat vůči klientu smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny Předmětného vozidla. Společnost má právo výši svého 
nároku uplatněného v souladu s tímto odstavcem snížit až na náhradu skutečně vzniklé škody (odst. 14.17. Obchodních podmínek). 

8. Pokud klient

a) neumožní společnosti provedení kontroly stavu Předmětného vozidla, jeho dokumentace a ostatních záznamů podle odst. 3.10. Obchodnich 
podmínek nebo 

b) poruší povinnost pojistit Předmětné vozidlo v čase a rozsahu uvedeném v odst. 5.2. Obchodních podmínek (zejména též Předmětné vozidlo 
pojistit před jeho převzetím klientem, v souladu s pokyny společnosti a v souladu s užíváním Předmětného vozidla a u havarijního pojištěni
v takovém rozsahu, aby vozidlo nebylo podpojištěno, a to přinejmenším pro pfípad havárie, poškození, zničení, živelné pohromy a pro případ 
odcizeni) anebo povinnost pojištění zachovat po celou dobu trvání Smlouvy podle odst. 5.2. Obchodních podmínek, nebo 

c) nedoloží společnosti uzavření požadovaného pojištění,

má společnost právo uplatnit vůči klientovi smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (odst. 19. 7 Obchodních podmínek). 

9. Žádným ustanovením o smluvní pokutě obsaženým ve Smlouvě (včetně jejích příloh) nebo Obchodních podmínkách není dotčeno právo
Společnosti na náhradu škody vzniklé Společnosti v důsledku porušení Smlouvy nebo Obchodních podmínek klientem. Je-Ji ve Smlouvě (včetně
jejích přfloh, zejména Obchodnlch podmínek) sjednáno více sankčních povinností spojených s porušením jedné a téže povinnosti, lze se domáhat
splnění všech těchto sankčních povinností současně (odst. 19.9. Obchodních podminek).

10. Výslovně se vylučuje možnost snížit smluvní pokutu soudem podle§ 2051 občanského zákoníku (odst. 19.10. Obchodních podmínek).

Dne 12 08.2019 

za SkoFlN s.r.o. 

V Mariánské Lázně Dnt 12.08.2019 

za Statutární město Teplice 
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VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 
ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA. 

Příloha č. 1 k leasingové smlouvě č. 1207565 
Statutární město Teplice, sídlo- nám. Svobody 2, 41501 Teplice, 12.08.2019 

Ve Vaší Smlouvě o operativním leasingu jsou obsaženy následující služby: 

Popis služby 

Financování 
Havarijní pojištění Generali česká pojišťovna a.s. spoluúčast klienta 5% min. 5 000,00 Kč 
Povinné ručeni Generali česká pojišťovna a.s. Limit na zdraví 50 000 000,00 Kč Limit na majetek 50 000 000,00 Kč 
Pojištění skla Generali česká pojišťovna a.s. Rozsah plnění Všechna obvodová skla Limit plnění 1 O 000,00 Kč 
Pojištění právní ochrany Asistent lnter Partner Assistance varianta Asistent M 
Škodní události Likvidace pojistných událostí 
Servis Údržba a servisní náklady 
Pneuservis Přezutí 
Pneuservis Uskladnění 
Pneuservis Zimní pneumatiky premium 235/45R18 98V 8 x 
Pneuservis Letní pneumatiky standard 235/45R18 98Y 4 x 
Management fee Poplatek Management 
Silniční asistence Asistence ČR + EU, 1 O dnů 
Přihlášení/Odhlášení vozidla Poplatek za registraci 
Poplatky (nepoměrné) Rádio 
Silniční daň Poplatek za SD 

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

Typ služby 

Generováno programem ProFIN plus.verze 2.39.0.267 verze šablony SMLO_OLVS_PRILOHA1_1901.1, verze smlouvy 17, 14012020090141 

Částka 

ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
ve splátce 
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VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNI. MOBILITA. 

Příloha č. 2 k leasingové smlouvě č. 1207565

Statutární město Teplice, nám. Svobody 2, 41501 Teplice, 12.08.2019 

NORMY OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ VOZU 
Normy opotřebeni a poškození vozu definují, v jakém stavu má být vozidlo pi'i jeho vrácení po uplynutí doby pronájmu, respektive jaká opotřebení 
či poškozeni vozu nebudou při jeho vrácení akceptována. Takováto opotřebení / poškozeni je nájemce povinen odstranit před vrácením vozidla 
společnosti. Pokud tak neučiní je povinen zaplatit společnosti částku odpovfdajfcl běžným nákladům na uvedení vozidla do akceptovatelného stavu. 

Kategorie vozidla 

NEAKCEPTOVATELNÁ OPOTŘEBENI A POŠKOZENI Osobnl Užitkové 

Poškozeni laku 

Poškození 
karoserie 

Poškozeni masky, 
nárazniků 
a nelakovaných 
dílů 

Poškozeni kol, 
krytU kol a disko 

Poškozeni 
pneumatik 

nerozleštitetné poškození laku na jeden díl (bez poškození základového 
laku) - rozměr ---------------------------------------------------------------
nerozleštitel né poškození laku na jeden díl (bez poškození základového 
!��-��:R?�:��-:�-���=-��-��-���-'!1-��--------------------------------------·· 
odloupaný či jinak znehodnocený lak 

neodborná oprava laku na první pohled viditelná 

do 24 měsíců 

větší než 3 cm 

více než 2 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

nad 24 měsíců 

větší než 3 cm 

více než 3 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

do 24 měsíců 

větší než 4 cm 

více než 3 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

nad 24 měsfců 

většl než 5 cm 

více než 5 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

poškození dílu na základovou barvu neakceptováno neakceptováno neakceptováno neakceptováno 
----------------------------------------------------------------------------- . -------------------- -------------------- --------------------� ------------------
poškození laku hran dílů karoserie s počínající korozí neakceptováno neakceptováno neakceptováno neakceptováno 

polepy a jiné nálepky a označení zanechané na vozidle (mimo smlouvu) 

stopy po odstranění polepů - zbytky lepidla, vybledlý lak 

promáčklina na jeden dli - rozměr 

promáčklina na jeden díl - počet bez ohledu na rozměr 

neakceptováno 

neakceptováno 

větší než 2 cm 

více než 2 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

větší než 2 cm 

více než 2 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

větší než 3 cm 

více než 3 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

větší než 5 cm 

více než 5 ks 

otlučení od kamení- počet ks na plochu 15x15 cm více než 10 ks více než 10 ks více než 10 ks vice než 10 ks ------------------------------------------------------------------------------· -------------------- -------------------- -------------------- -------------------
stopy po krupobití nebo jiném živelné pohromě neakceptováno neakceptováno neakceptováno neakceptováno 

koroze v jakémkoliv stádiu či rozsahu 

neodborná oprava • viditelně opravované poškození 

poškozené prahy, zárubně dveří a těsnění 

deformace či poškození hran dílů 

poškození na jeden díl, které není možné opravit renovací plastu - počet 

promáčklina na jeden díl • rozměr 

promáčklina na jeden dil - počet bez ohledu na rozměr 

prasklina, deformace či ulomení 
chybějící díly výbavy karoserie (záslepky, mřížky, části klik, prut antény, 

����Y-�!J••----•--•-------------------------------••--•---•-••--•---m------
neodborná oprava na první pohled viditelná 

odřený nebo poškrábaný disk - rozměr 

odřený nebo poškrábaný disk - počet bez ohledu na rozměr 

deformovaný disk, vryp, rýha nebo ostrá hrana disku 
�------------------------------------------------------------------------------

prasklé, deformované či jinak rozbité nebo neoriginální nebo chybějící 
poklice-----------------------------------------------------------------------
chybějící rezervní kolo či kompletní sada na opravu pneumatik 

pneumatiky se vzorkem nižším než jsou požadavky právních předpisů 

poškozené pneumatiky- boule, deformace, proražení, trhliny, řezy 

mechanicky poškozená a promáčklá spodní část prahu nebo nápravy 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno více než 2 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

více než 2 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

více než 2 ks 

neakceptováno větši než 2 cm větší než 2 cm větší než 5 cm 
-------------------- --------------------� ·------------------ -------------------

neakceptováno 

neakceptováno 

více než 2 ks 

neakceptováno 

více než 3 ks 

neakcéptováno 

více než 5 ks 

neakceptováno 

neakceptováno neakceptováno neakceptováno neakceptováno 
--------------------�-------------------� ------------------- -----------------· 

neakceptováno neakceptováno neakceptováno neakceptováno 

větší než 3 cm 

více než 2 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

větší než 5 cm 

více než 2 ks 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno 

větší než 5 cm 

vice než 2 ks 

větší než 1 O cm 

více než 5 ks 

neakceptováno neakceptováno -------------------- ----------------· ·
neakceptováno 

neakceptováňo 

neakceptováno 

neakceptováno 

neakceptováno neakceptováno -------------------- ------------------ . 

neakceptováno neakceptováno 

neakceptováno neakceptováno 
>--------------------------i-----·-··-···-··------------··-·····-····-····-···· Poškozeni spodní rýhované brzdové kotouče způsobené styku kovu s kovem neakceptováno neakceptováno neakceptováno 

části vozu, motoru, 1--------------------------1-----------f- ----- ---------------·---·--- neakceptováno 

brzd a výfuku poškození motoru v důsledku nedostatku provozních kapalin neakcep
�o��-��---f-���ce���� --��-���.:>:�����--+--"-•_•_k _ce_ p_t _ov_a_· o_o

__, 
prokluzování spojky, hlučná převodovka, neůčinná synchronizace neakceptováno neakceptováno neakceptováno neakceptováno 
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Poškození skel, 
svěUometů 

.ffi a zrcátek 

ii! 

--

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNI. MOBILITA. 

neopravené poškození čelního skla (prasklina) ve stírané ploše větší než 3 mm větší než 3 mm větší než 3 mm větší než 3 mm 
f-----------------------------1 ·--------------------- 1------------- - ---------------------------- -
odborně opravená prasklina čelníh o skla -rozměr větší než 10 cm větši než 10 cm větši než 10 cm větší než 10 cm 

!--------'--------------------!---------- - ----------1-·----------,1--------l 
odborně opravený štěp čelního skla -rozměr větší než 2 cm větší než 2 cm větší než 2 cm 
I---'--'-'-------------·+---------------------- - -----------------
poškrábané čelní nebo zadní sklo od stěračů neakceptováno neakceptováno neakceptováno 1----------------------------t-------------- ------ ________ .. ____ _ 
poškrábaná ostatní skla, světla, zrcátka -rozměr neakceptováno 1----------------------f-·------------------ ------------- -------·------------větší než 2 cm větší než 2 cm 

větší než 2 cm 

neakceptováno 

větší než 5 cm 

rozbitá ostatní skla, světla, zrcátka a jejich praskliny či štěpy neakceptováno neakceptováno neakceptováno 
1-----------------------j---- C------- -----'----+--'--
prasklý či deformovaný kryt zrcátka neakceptováno neakceptováno neakceptováno 

neakceptováno 

f---'------'-----------------,f----- -- ------------1-------1 
nefunkční světla (i z důvodu nefunkčních žárovek) neakceptováno neakceptováno neakceptováno 

neakceptováno 

f--::---:c::-c-'----c---,--c---:--::--::-':-,-:::--c--:c::---t---------1------- --'-----+----'-----1 
poškozené či nehomologované ochranné sluneční folie nebo folie 
umístěné v rozporu s platnými předpisy 

neakce pt ován o 

nea kceptováno neakcept ováno neakce ptováno nea kceptováno 

nea kceptován o jakkoliv poškozené, nebo neodborně instalované vnější doplňky neakceptov!�� _n __ ea
_

k

_
ce_.cpt_o_v_a_·n_o_

l
-neakceptováno 

Poškozeni ostatni poškození těsnění neakceptováno neakceptováno neakceptováno 
!--------- --------+----- ---'---+--� 

neakce ptováno 

Poškozeni sedadel 

Poškozeni 
podlahy, stropu 
a polstrováni 

jakék oliv chybějící či rozbité dí ly neakceptová no neakc eptován o neakceptováno 

znečištění sedade l vyžadující mo kré, s pecializované čištění nea kceptováno neakceptováno neakceptován o 

1----:::--c---:----c�--,--,--,---,.,-cc;-,---,,-:--,:--,----j------ ----------- ------------------------
poš krába né, potrhané nebo jinak p oničené čaloun ění (pr opálení, neakce pt ován o n ea kceptováno n eakce pto váno 

f..<:pCocieczcácncí,_,pcrcocd cěrc•cvcěcn,í) ___________________ +------···-··f-------·---f··-···-···········-·-·· 
zá pach v interiéru vozid la nea kcept ováno neakcept ováno nea kcept ováno 
r oztržené, pr opálení, chemikálií poš kozené čalounění str opu a bočních i, : 
slou pků n eakce pt ováno J neakce pto váno : neakcepto váno 
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____ 
+·-.-.-.-,-ce-pt

_
o_ván o i nea kceptováno r neakcept ován o I-'-_:: __ ___:-'--__;:___:___:____:__-'--'-----+---'·-·-----� '----------------------

deformac e čalou nění stropu -rozměr větší než 2,5 cm ! větší než 2,5 cm ! větší než 2,5 cm 
!----------------------+---------, , ______________________ _ 

deformace ča lounění stropu· počet na ce lé ča loun ění stropu vice než 2 k s ! více než 2 k s i více než 2 k s r---------'------------'------1------··-·---+------- -1----··--------·····-··· 

nea kcept ováno 

nea kceptováno 

nea kceptován o 

neakceptováno 

nea kceptová no 

n ea kcept ová no 

v ětší než 2,5 c m 

více než 2 ks 

! nea kc eptován o h lub oká deformace stropu nea kceptováno ! neakceptován o ! nea kcept ováno 
ffi1-------j--=,;--;--,,:---'::;-:--:--:---ccc::----c--:----:--:----:---:-+----'---+---'--+--'---+-
i: znečištění, praskliny, potří sn ění che miká l iemi nebo deformace na př. od neak ce ptováno ! neakceptováno ! 
� Poškozeni 1--"cácklc•c's"-------------------------+ ,--
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zavazadlového z nečištění zvířecí srstí a znečištění vyžadující tep ování interié ru 
prostoru 1--,-hy_b_ě_j _í,-, -p-,e
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Poškození 
přístrojové desky, 
volantu, 
ovládacich prvků 
a vnitinfho 
osvětleni 

NÁKLADOVÝ 
PROSTOR (LCVJ 

DOKUMENTY 
A PŘÍSLUŠENSTVI 

-

zaslepené otvory po demontáži mim ořádnéh o vybav ení ve sp odní větší než 2,5 cm větši než 2,5 cm větší než 2,5 cm vět ší než 2,5 cm 
l--'Pc01c0c•c·n=ěcpc•c1c"bcncícdcecsckcY_-_vceclickc0'c1c2cácscle-'p-'k-'y ------------+--------·-·-·l--------•-········-··-····-····+--------l 

zaslepené otv ory po demontáži mimořádnéh o vybavení v e sp od ní více než 1 ks v ice než 1 ks více než 1 ks více než 1 k s 
1-"po=l=o•=·=ně::.,:P=•'="=b=nícdc•c'ckYL_-�pocc·cet::..!'.po=š=k=o�z=•c••:......----------+--·-·--·-···-l---------- ····-········-··--···+------j 
nezaslepe né otvory po demontáži mimořádného vybavení neakceptováno neakcept ováno neakc ept ováno neakcept ová no ··-··-·-·!--------- -···-··-··-·····-··-··+--------; 
p ošk ození, š krábance, pras klin y deformace ovládacích prv k ů, v ětracích 
mřížek a mřížek reproduktorů chemiká liemi nebo lepidly a naru šení jejich neakcept ováno neakceptováno nea kceptováno neakcept ováno 
la kované vrstv y i-===="----------------+---------1---------- ------------------------+-------1 
chybějící části interiéru nea kcepto váno nea kceptován o neakceptováno neakce pt ován o 

ja kékoliv známky k oroze - neakceptováno neakce ptováno f'------'-------------------f-------------1-------- ·····-··-·····-··-·······+----'-----1 
pras klin y a d eformace vnitřnich dílů ná k lad ového prost oru (nevztahuje se 
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pras kliny a deformace vnitřních dí l ů nák ladového prostoru (nevztahuje se _ větší než 5 cm větší než 5 cm 

více než 2 ks vice než 4 k s 

1--••=.=k •='=o�,a=·is=ke0• �dí�ly�)-------------------f---·--·--··· ------l·····-··--·wo····-··-···l---------1 
deforma ce vnitřních podběhů v nák lad ovém prost oru -počet bez oh ledu 
na r ozměr !-------------------+-------------

více než 2 k s více než 4 ks 
------1----------------------+-----I 

deformace vn itřních p odb ěhů v náklad ovém pr o storu 
!------'---------------+------------------------------ ----------·------------+-----l 
jakékoliv poškoz ení, které omezuje funkci dveří, oken nebo zám ků neakceptováno nea kceptováno 

větší než 5 cm větší než 5 cm 

l-'----'-------'----------+----------------1-- ---- -----------------------1-----'----f 
proděravěni, ne odborné otvory - nea kceptován o neakceptován o 

1---------------------------:-1-----······----� - ----···-··-····--·----+-------; 
ch ybějící části nák ladového prostoru neakcepto váno n eakce ptováno 

chybějící doplňkové příslušenství, které bylo předmětem leasing ové nea kceptováno nea kce pt ováno nea kcept ován o neakce ptován o 

i-='=m=lo=u�v�yf(s�t=,e=š�ncí "=°':::::;č=e�, 
7
iet=·�-Z�Yc•�p=o='�·>

-.,,.
-

-,
,--,-::-,,---.,..--+·-·---·····-·-·f-- -- .................. � ···+------l 

neakceptováno neakce ptováno chyb ějící zimní pn e umatik y je•li součástí pr onájmu služba Pneuservis se 
zimními pneumatikami i-=-====='---------------f------------------------ ------- ------------------------+-------! 
chybějící klíč k vozid lu či karta s kódem nea kce pt ován o n eakceptováno nea kcept ováno neakceptová no 

neakcepto váno neakceptováno 

-----------------------1-----'-----f 
nekompletní mecha nické zabez pečení vozid la nea kcept ováno neakceptován o neakceptováno neakceptováno f---....C.-------�-------------,1------�---------i----------····-·····-···-····-···!-----'----; 
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ch ybějící neb o nekompletní do kumentace k vozidlu nea kce pt ováno neakceptováno neakceptováno neakcept ová no 
--- ------------------------t-��---1 

chybějí cí povinná výbava vozidla, která byla součástí v ozidla při předání neakceptováno nea kce ptován o neakcept ová no neakcept ováno 

Názorné příklady akceptovatelných a neakceptovatelných opotřebení či poškození naleznete v Manuálu ridiče / Driver setu Volkswagen Financial Services, 
který obdržíte při predánf vozidla či je k dispozici na  
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