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Leasingová smlouva  7068000296 
(finanční leasing s opcí odkupu)  
 

Statutární město Ústí nad Labem Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

sídlo Velká hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem sídlo Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 

IČ 00081531 IČO 61467863 

DIČ CZ00081531 DIČ CZ61467863 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 29553 

příjemce leasingu 
dále jen „Příjemce“ 

poskytovatel leasingu 
dále jen „Poskytovatel“ 

uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto 
leasingovou smlouvu: 

I. Předmět smlouvy 
Poskytovatel se Příjemci touto smlouvou zavazuje poskytnout finanční službu – finanční leasing níže uvedeného předmětu leasingu 
a Příjemce uvedené přijímá a zavazuje se uhradit Poskytovateli sjednané platby a splnit další své sjednané povinnosti. Veškerá práva 
a povinnosti smluvních stran jsou upraveny ve Všeobecných smluvních podmínkách leasingu (VSPL), jež Příjemce při podpisu této smlouvy 
převzal a podpisem této smlouvy v plném rozsahu akceptuje. Splatnost a výše veškerých leasingových plateb včetně plateb případného 
pojistného je uvedena níže v této smlouvě a následně bude Poskytovatelem stanovena v příslušných daňových dokladech či jiných 
dokumentech vystavených Poskytovatelem, zejména ve splátkovém kalendáři, jenž se po svém vyhotovení stává přílohou této smlouvy. 

II. Parametry leasingu 

Předmět leasingu Škoda Octavia Combi Active 1,5 TSI 110 kW 
VIN: TMBJR7NX3MY054795 
Bližší specifikace Předmětu leasingu je uvedena v technické specifikaci, jež je přílohou písemné kupní 
smlouvy, je-li tato uzavřena, a předávacím protokolu Předmětu leasingu. 

Umístění  Dle dispozic Příjemce 

Doba leasingu 72 měsíců Sazba mezifinancování (PRIBOR 1M /12 + 0,5%) p.m.  

Počet leasingových splátek 72 Typ sazby financování FIX 

Periodicita splácení měsíční  Měna splácení Kč 

Předběžná výše pravidelné 
řádné splátky 

dle informativního splátkového 
kalendáře 

Předběžný den splatnosti 
pravidelné řádné splátky 

dle informativního splátkového 
kalendáře 

Pořizovací cena bez DPH 420 098,00 Kč Pořizovací cena s DPH 508 318,60 Kč 

Mimořádná splátka bez 
DPH  

107 438,00 Kč Mimořádná splátka s DPH 129 999,98 Kč 

Předběžná suma řádných 
splátek bez DPH 

353 949,46 Kč Předběžná suma řádných 
splátek s DPH 

428 278,58 Kč 

Předběžná suma pojištění 
bez DPH 

0,00 Kč Předběžná suma pojištění 
s DPH 

0,00 Kč 

Převodní cena bez DPH 1 000,00 Kč Převodní cena s DPH 1 210,00 Kč 

Předběžná celková cena 
leasingu bez DPH 

462 387,46 Kč Předběžná celková cena 
leasingu s  DPH 

559 488,56 Kč 

Bankovní spojení pro 
úhradu splátek 

Raiffeisenbank a.s.  
1001012489 / 5500 

Variabilní symbol pro 
úhradu splátek 

číslo této smlouvy 

Pojištění  havarijní – sjednává Příjemce 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – sjednává Příjemce 
 

III. Zajištění 
Bez zajištění 

IV. Ostatní ustanovení 
IV.1. Příjemce se zavazuje na své náklady zaslat návrh na uveřejnění této smlouvy do příslušného Registru smluv a to 5 dnů od jejího 
uzavření a ve stejné době prokázat splnění této povinnosti Poskytovateli. V případě uzavření jakéhokoliv dodatku či dohodě vztahující se 
k této smlouvě, je Příjemce povinen na své náklady zaslat návrh na uveřejnění příslušného dodatku či dodatku do příslušného Registru 
smluv a to 5 dnů ode dne uzavření dodatku či dohody a ve stejné době prokázat splnění této povinnosti Poskytovateli. 

V. Závěrečná ustanovení 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv. 
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Na 
důkaz toho, že se smluvní strany s touto smlouvou před jejím podpisem seznámily, že s ní souhlasí a že byla uzavřena z jejich pravé a 
svobodné vůle, připojují svůj podpis. 
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Místo        Místo       

Datum        Datum       

 
 
 

 

 

 

Příjemce 
Statutární město Ústí nad Labem  

Poskytovatel 
Raiffeisen – Leasing, s.r.o. 

  
čitelně jméno a příjmení osoby podepsané výše čitelně jméno a příjmení osoby podepsané výše 

 


