
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 
úvêe. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA. 

Dodatek smlouvy O finančním leasingu č. 1159718 

Dohoda O změně platebního profilu 
Smluvní strany 

ŠkoFlN s.r.o., sídlo: Pekařská 6, 155 00 Praha 5, IČ: 458 05 369, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

11881 (dáìe jen' “SpoiečnoSt")

a 

S_TA'í'UTÁRNI MĚSTO CHOMUTOV bydlištělsiclío: Zborovská 4602, Chomutov 

ICIRCI 261391 Zàk.ČÍSl02 399532 (đäle jen "k|ìe|'lł") 

se dohodly na tomto dodatku smlouvy o finančním leasingu. jejíž číslo 
je uvedeno výše v záhlaví této 

dohody, jejímž předmětem je motorové vozidlo VW Transporter Van RZ: 9U82333 

které klient převzal dne 29.11.2018 (dále jen "Smlouva"): 

l. Předmětem a účelem tohoto dodatku je zmena platebního profílu Smlouvy a S tim 
související zmena 

doby tnıání finančního leasingu. Platebnlm profilem se rozumí počet. výše 
a dala splatnosti leasingo- 

vých splátek. k jejichž placení je klient podle Smlouvy povinen. 

Il. Stávající výše měsíční leasingové splátky včetně DPH podle Smlouvy činí k datu uzavření 
tohoto do- 

datku Kč 10 721.62 . při zůstatkovê ceně ve výši (vč.DPH) Kč 391 114.00 

Společnost a klient se dohodli na následující změně platebního profilu 
Smlouvy: a) Nová výše Zůstatkovè ceny vozu vč. DPH: 

32'/ 845.00 

b) Datum splatnosti první splátky v nove výši: 
1.10.2021 

c) Počet splátek v nové výši: 
13 

d) Nová výše měsíční leasingové Splátky včetně DPH celkem: 10 000.00 Kč 

ltl. V souvislosti se Změnou platebního proíitu dochází ke změně doby trvání finančního 
leasingu. Nově 

sjednané doba finančního leasingu činí celkem 48 měsíců. 

lV. Klient je povinen do deseti pracovnich dnů po uzavření tohoto dodatku 
Změnit trvalý příkaz k platbě lea- 

singovýoh splátek v souladu s dohodnutou změnou platebního profilu podle 
odst. ll. 

V. Společnost do deseti pracovnich dnů po uzavření tohoto dodatku vyhotoví 
a odešle klientovi nový splát- 

kový kalendář v souladu S dohodnutou změnou platebního profilu podle 
odst. lt. Dosavadní splátkový 

kalendář pozbývà platnosti ke dni 1.10.2021 

VI. Veškerá ustanovení Smlouvy a jejich všeobecných (obchodních) podmínek, 
která nejsou v rozporu 

S timto dodatkem, nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v 
platnosti.Pokud byla předmětna 

leasingová smlouva uzavřena do 31.12. 2007 a úhrn nájemného u finančního 
leasingu u klienta za 

zdaňovací období přesáhne 100 milionů Kč, může uzavření tohoto dodatku 
ovlivnit daňovou uznatelnost 

nákladů u finančního leasingu. 

Vll. Strany se dohodly, že po dobu prodloužení smlouvy až do jejího řádného 
ukončení se pojištění 

vozidla nemění. 
IX. Tento dodatek se stava platným a účinným v den. kdyje podepsán oběma 

smluvními stranami. 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. přičemž každé ze smluvních 
stran náleží po jednom Z nich. 

X. Klient prohlašuje, žeje-li subjektem, jehož smlouvy musí být zveřejněny 
dle zákona č 340/2015 Sb. (Zákon 

o registru smluv), zajistí takové zveřejnění Klient. a to bezodkladně. 
Klient se pro případ porušení sve 

povinnosti uvedene v předchozí větě zavazuje nahradit Společnosti veškerou 
škodu. která Společnosti v 

této souvislosti vznikne. 
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