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O uzavřená die Ši 13146 odst. 2 zákona č. 8932012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“] mezi

. O (2) následujícími smluvními stranami:

< .cc) —
Ú

s Autoleasing, a.s. _ Statutární město Olomouc

se sídlem Praha 4, Budějovická 151810313, PSČ: 140 00 se sídlem ! místem podnikání: Horní náměstí 583, 3179 00 Olomouc

spisová značka: B 8912 vedená u Městského soudu v Praze

[Čo-. 27089444 DIČ; C227089444 ico; 00299308 DIC: (2212101299308

ě. bankovního účtu: Í19518830800 č. bankovního účtu: 61 I ITTE 410800

(dálejen "pronajímatel") (dálejen "leesingový nájemců)

Pronajímatel se zavazuje koupit pro leasingového nájemce níže vymezený předmět leasingu, tento přenechat Ieasingovému nájemci k užívání a následně převést vlastnické

právo k předmětu leasingu na leasingového nájemce. Leasingový nájemce se zavazuje plnit povinnosti vyplývající pro něho z této leasingové smlouvy. Nedílnou součástí

této leasingové smlouvyjsou Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu poskytovaného společností s Autoleasíng, a.s. (dále jen "Podmínky"]_ které dle 5 1751

Občanského zákoníku určují obsah leasingové smlouvy v rozsahu Ieasingovou smlouvou neupraveném.

Předmět leasingu: Škoda Rapid Spaceback 1.2 TSI Style

VIN kod: dle předávacího protokolu

Předběžný termín dodání předmětu leasingu: ] l.9.2016

Umístění předmětu leasingu:

Předpokládaná pořizovací cena předmětu leasingu. 41?I ?04 Kč (z toho základ 345 lít) Kč a DPH TZ 494 Kč)

První mimořádná splátka: 203 334 Kč (z toho základ 172 I?? Kč a DPH 36 15? Kč)

Administrativní poplatek (placen k rukám prodávající hol: () Kč (ztoho základ 0 Kč a DPH 0 Kč)

Fixní leasingová sazba: ano

-- Předběžná výše leasingových splátek: 3 909 Kč (ztoho základ 3 258 Kč a DPH 651 Kč)

ztoho pojištění odpovědnosti za škodu předmětu leasingu; 156 Kč osvobozeno od DPH

z toho havarijní a doplňkové pojištění předmětu leasingu: 0 Kč osvobozeno od DPH

Spláůové období : , měsíčně po dobu 60 měsíců

Datum předpokládaného začátku prvního splátkového období: 10. 102016

Počet leasingových splátek: 60

Doba leasingu: 60 měsíců

Leasingový nájemce: není fyzickou osobou, která si pronajímá předmět leasingu k nepodnikatelským

účelům

Kupní (zůstatková) cena předmětu leasingu (pro případ využití práva

leasingového nájemce na převod vlastnického práva dle Podmínekj'. l 210 Kč (z toho základ 1 000 Kč a DPH 210 Kč)

Typ pojištění odpovědnosti za škodu: 3.1 Doplňkovych podmínek

(č. pojistné smlouvy: 6313859585, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Group, Pobřežní assai, 18600 Praha 8, IČO:-Wl 16617)

limit pojistného plnění 70,00 mil.K„čiII ?0,00 mil.Kč, roční pojistné l 812 Kč

Typ havarijního pojištění: 3.2 Doplňkových podmínek

I

Typ asistenční služby: 44

Podpisem této Leasingové Smlouvy Klient čestně prohlašuje, že jeho počet bezeškodných měsíců pro výpočet slevy na pojištění se nalézá v intervalu 13-120

V případě uvedení nepravdivých údajů může Společnost postupovat podle pravtdel uvedených v Podmínkách.

Leasingový nájemce prohlašuje, že mu při podpisu smlouvy byla předána plná moc, kterou ho pronajímatel zmocňuje !( provedení zápiSu pronajímatele jako vlastníka

Předmětu leasingu a leasingového nájemcejako provozovatele Předmětu leasingu v Osvědčení o registraci vozidla část II (dálejen „Technický průkaz“) Předmětu leasingu

Leasingový nájemce je povinen vykonat tento zápis bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od převzetí Předmětu leasingu od prodejce.

Leasingový nájemce je povinen dodat pronajímateli originál Technického průkazu ve lhůtě do 21 pracovních dní od převzetí Předmětu leasingu od prodejce. Pronaj ímatel

má možnost zapůjčit Ieasingovému nájemci originál Technického průkazu. Propajímatel má dále právo kdykoliv bez udání důvodů vyzvat leasingového nájemce ke

zpětnému vydání originálu Technického průkazu do úschovy pronajímatele.

Leasingový nájemce prohlašuje, že mu před uzavřením leasingové smlouvy byla předána aktuální verze Podmínek a Doplňkových všeobecných obchodních podmínek

pojištění (dále jen „Doplňkové podmínky“ platné k datu podpisu této leasingové smlouvy. Leasingový nájemce svým podpisem na leasingové smlouvě potvrzuje &

prohlašuje, že se podrobně seznámil s těmito Podmínkami a Doplňkovými podmínkami, že s veškerými ustanoveními Podmínek a Doplňkových podmínek souhlasí a

že žádné ustanovení Podminek ani Doplňkových podmínek pro něj není ustanovením překvapujícím. Dále leasingový nájemce bere na vědomí, že verze Podmínek a

Doplňkových podminek plátna pro tuto leasingovou smlouvuje kdykoliv dostupná k nahlédnutí na internetových stránkách pronajímatele (www.soutoleasingcz).

Tato leasingové smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu dronajimatelem a leasingovýrn nájemcem. Pronajímatel a leasingový nájemce prohlašují, že

si tuto leasingovou smlouvu přečetll ajsou s ní srozumění, na důkaz čehož připojuji své níže uvedené podpisy.

Leasingový nájemce svým podpisem potvrzuje, že pronajímateli při uzavření této leasingové smlouvy uvedl správné údaje týkající se jeho osoby, včetně správných údajů

o svém hospodaření a že nezamlčel žádné okolnosti, za kterých by pronajímatel tuto Ieasingovou smlouvu neuzavřel. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z

nichž každá strana obdrží po jednom, Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě.



Smluvní strany se dohodíy, že veškeré spory vzniklé :: leasingové smlouvy či v přímé souvislosti :: leasmgovou smlouvou, Včetně sporů o platnost ':easingove smlouvy.

' které se nepodařilo vyřešit slunnou cestou. připarlnějiné pravni ';čtl vz.!alinicí sf: kc smluvnímu vztahu pronajimatele a lcusmtjovcho nájemci: '.čfi'iLllÝttntíl'n lamingiivriu

„' smlouvou, hodnu rival-.odcivány v občanském soudním řízeni příslušným soudem Ceske republiky. Pronajimatci & leasingiivý náiurncc timto v souladu s o' 390 zákona o

" [iQ-2961 51h _ občansky soudní řád, ve znění pcmlůšich i.iředpmů. sjednat-“aji místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8 pro případ. že by řešení sporu nebo jiné

právni věc: spadalo do věcné příslušnosti okresního sauťm, & m|5tní přislušnost Městského soudu v Praze pro připad, r..: hy řešení sporu nebo jiné právni UCT/1 spadalo

do vecne příslušnosti itl'těj'škčllí) Soudu
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Splátkový kalendář _

É Všeobecné i'ilic'tmrlrii p..,rtímirtki: licenčního !easmgu poskytl:-cenám společností s Autolcasing. & &

Í'anlňluwé ulmlmdrti podminky pl'ljlšíěni -
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