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UJ : 1535; —i uzavřená dle gi ]?46 odst 2 zákona č SŠ.-'Em 2 Sb., občanského zákoníku, \: platném znění (dále jen „Občan-ský zákoník“ |“ch
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-„ %$? O následuumml smluvními stranami:
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\ _Vng. a.s. _ Statutární město Olomouc

se sídlem Praha 4, Budějowcka ESIĚH 35, PSČ: HÚ ÚO se sídlem ! místem podnikání. Horní náměstí 583. 3779 (JU Olomouc

spisová znacka: B 3912 vedená u Městského soudu v Praze

učo „039444 DIC (327039444 ICQ.-00299333 DIČ CZOGEGQRGS

č bankovního učlu'.£3951332l(1300 &. bankovního účtu ól ] I??Z :'USUU

(dálejen "pronajimath (daří.-jen "[eaxinguvj: nájcmce'Ú

Pronojunatel se zavazuje qupžt pro leasingoveho nájemce níže vymezený předmět l-easmgu1 tema přenechat Ieasmgovemu nájemct k užívání a nasla-iné převést vlasu-iieke

právo k předl-netu leasmgu na leasingoveho nájemce. Lezi.aíií'15r__ov3»'r nájemce se zavazuje plnit povinnosti vyplývající pro něho :: této leasingové smlouvy. Nedílnou součástí

lem leasingové smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu poskytovaného společností s Autotoasing, a.s. [dáíejcn "Podmínky"], které dle & l7šl

Občanského zakoniku určují obsah lemmgové smlouvy v rozsahu leasingovou smlouvou neupraveném.

Předmět tmm-gu Škoda Rapid 1.2 TSI Styl:: (A?)

VIN kod dle předávacího protokolu

Předběžný iermííí dodání předmětu leasingu“ 1 | .9.2016

Umístění předmětu leasmgu'

Předpokládaná pořixovucí cena předmětu leasingu 398 304 Kč (z toho základ 329 I?? Kea DPH 60 ll? Kč)

První mimořádná spláika 2.08 334 Kč (z Lolío základ |?2 IT? Kč a DPH 36 iš? Kč)

Administrativní poplatek (placen k rokem prodávajícího) I') Kč (z toho základ U Kč a DPH (] Kč)

Fixní leasingovií sazba. 3.110

. Předběžná výše leasingových splátek. 3 562 Kč (z toho základ 2 Q“?l Kč a DPH 591 Kč)

z toho pejíšíční odpovědnosíl za škodu předmětu leasingu: [56 Kč osvobozeno od DPH

z toho haVBI'ljnĚ & doplňkové půjiŠEČnÍ předmětu leasingu :) Kč osvobozeno od DPH

Splz'ukove :'íbdohl. měsíčně po dobu či! měsíců

Datum předpokládaného “začátku I);M'EÚhIl n;:Látkovdim obdobi. ll'l if) ?.ůló

Počet ieasingových spíáiek: ' 50

Doba lcauíngu. an měsíců

Lcasmgový najemno. není t'yzackou osobou, která 51 mor.-mírná pfedm čl. lcdstngu 'a; nepodnikatcíským

účelů“

Kupní“ (zíismtkovd) cena předmětu leasingu (pro případ vymiíii práva

Ěeasíngeveho nájemce na převod vlastnického práva dle .Podmmek ,1- l 2 IO Kč (2 (oho základ 1 UGG Kč. a DPH 210 Kč)

Typ pojisteni odpov-cihlou za Škodu. 1 ] Doplňkový-ch podminek

(č. pojistné. smlouvy“ 638859577. Kooperativa pojišťovna. es , Vienna Insurance

Group. Pobřežní 56531. lEoOÚ Praha 8. íČO-d'll 156W)

tímu pojistného plnění “3,00 mil.KčJ TUTOÚ mil.Kč: roční pojistné i STE Kč

Typ havarijního pojištěni. 3.2 Doplňkových podminek

'

'l'yp asi-.;:cnčni služby 44

Podpisem učtu I..:asingové smlouvy Klient čestně prohlašuje že jeho počet bezeškounvch měsíců pro Výpočet slevy na pojištění se naJézá v intervalu ?.l—l ll).

V případě uvedení nepravdivých udajů může Společnost postupovat podle pravidel uvedených v Podmínkách.

Leasingový nájemce prolilašiue že mu při podpisu smlouvy byla předána plná moc, kterou ho pronajímatel zmocňuje k provedení zapisu pronajimatele jako vlastníka

Předmětu lezu'íngu & lcasmgovčho nájemce jedu) provozovatele Předmělu leasmgu \; Osvědčení o regisuaxi vozidla část 11 (dále jen „"i-ztťJhniCký průkílť'l Předmčtu leasingu

E.casmguvý najemno je povinen vykonal. tento zápis bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí Předmčlu leasingu od prodejce.

Lemmgový nájemce je povinen doda: pronajímateli originál 'l'eclínickéhn průkazu ve lhůtě do 2I pracovnich dni od přcvgcu Přcdmčlu lqasmgu od prodejce llronagímaíci

má možnost zapůjčil lcosingovéntu nájemci originál _líECřlnmkčhD průkamí FFCTLIĚIjÍmalcl má. dále právo kdykoliv bez udání důvodů vyzvat lcasíngovóho nájemce ke

zpětnému vydání originálu Technického nákazu do úschovu; pronajímatele.

Leasmgový nájemce prohlašuje, že mu před uzavřením leasmgové xmlouvy byla předána aktuální verze Podmínek & Dopíňkových Všeobecných obchodních podmínek

pojištěni (dále. jen „Doplňkové podmínky“) plamě k datu podpisu této leasingové smlouvy. Leasingovj'i nájemce svým podpisem na leasingové smlouvě potvrzuje &

prohlašuje, že se podrobně seznamů & [emiLo Podminkami & Doplňkovýmí podmínkaml. že & veškerými ustanovenlmi Podminek a Doplňkových podminek souhlasí a

že žalm-ie ustanoveni Podminek ani Doplnkovveií podmínek pro něj není ustanovením přclwapujicun Dale leasingem: najemce bere na vědomi že verze Podminek a

Duplňkových podminek platná pro tuto leasingovou smlouvu ji.-. kdykoliv dostupná i: nahléouuli na iíitcrnctuiiýcli stránkách pronajimatele [M'.sauroicasirig£2).

Fam icasíngová :unlouva nabývá plaumsu a ÚČÍDí'HJEll dnem jejiho podpisu pronajímatelem u íciuiguvým nájemcem Pronajíínutcl u lca—zíngnvý nájemce prohlašuji, že

Sí mio leasmgovou smlouvu přečetli & jsou s ní Srozumčni, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

[-casíngový nájemce svým podpisem potvfmíje, že pronajímateli při uzavřeni léto leasingové smlouvy uvedl správné ůdaje lýkajíci se jeho osoby, včetně správných údajů

sí svém hoSpodaření & že nezamlčel žádné okolnosti, za který-“ch by pronajímatel Ruin leaSingovou smlouvu neuzavře! Tam Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. z

nichž každá strana obdrží po jednom. "Tato smlouva může být měněna pouze písemným: dodaíky k této omlouvá.



Smluvní strmý sc :iúhudšy, že veř.-keré 513-013; =„-'.L|1|šdč E.|€L'1'::'.-gu\-'ú 5|1'.|uuuy čj \: primal 5uuvH|t1$LÍSiťaámgúuúu Sminuvnu \;čcmč spam L; plamos! Itaršlrlgíwc srntouvy,

která “.:: nťpualahln \wřcši: smlmm: L'tťřillllL případům—1:1? právní učes \u'í-Ííčlhiljlťll se. ke smlmnimu vzmlu: g_nqnajlmmalr :.1 |trasšngtux-čhn máje.-mcr. minženém lťasmgavnu

umEnuvnu hnát—„\ll m:.hminvány v nhčansšcém snualmm řízeni ;)řlaíušnýrn amudem Caaké repubšllry. Fram-,'imaiel a lcasingový nájemce tímu: v muladu s ši $% áákuna č.

<Jan-was sm „hemm- sumdni m -.-c měni Pnzdčjšich předpisů, s,!cúnavaií mísmí přísšušmišt Obvndniho snudu pw Plahu & pro ;Dř'ipafi “že ny řešení sporu nebo má

pmwu věc; spadala s_Fn vecne: přislušncjsn okresmhu hDleLL. ?. uusun' příslušnost Matskehu suuržu v Praze pm případ, ža by i'm-šení s;)urn !1th-.a_|l|'l.ť: právní věci s;)udalu

.10 včcric příslušnuatl krajské-lm mudu.

Příluky: '

.Sp-tátkuw kalendář

[š.] Všeobecne [malo-dni pndmínky Fiitiinůnihu [uitzšlnjgu půskuownčho Společnmií » AuIC|ic=.a_\:in_<J_,0 a_n“

É Doplňknue ubržlcdnl pamímíner pnjašíéni _

|=; .NI'NDST „\ PR,-\VOS'I' úža mmm—kcn ;mxumťi TD'I'OŽNÚSTI A TO'E'OÍNOST ():-R:“frwíawí'CI-l PnnRPismíHr'n osou _1 MÉNFM

SPOLEFNOSTI (wr-“Řím NME IWTDENTLÁ

Úhčanský průkaz 5. 293474546 5“ IJA'Í'EM PLATNOST! 216_3324

<td) m5——
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