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 Návrh na uzavření Smlouvy o operativním leasingu Číslo:       
 

Smluvní strany 
 

ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 45805369, DIČ: CZ45805369 
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11881 
na straně poskytovatele leasingu jako „společnost“ 

 
činí tímto vůči  

 
Klient Číslo klienta:       

 Jméno a příjmení/Název firmy:       IČ/RČ/datum narození:       

 Bydliště/sídlo/místo: 
:podnikání: 

      DIČ:       

 Název a sídlo banky:       Číslo účtu:       

 Zastoupený:  

  Jméno a příjmení:       Jméno a příjmení:       

 Rodné číslo:       Rodné číslo:        
 Číslo OP/pasu:       Číslo OP/pasu:        

 

 
na straně příjemce leasingu jako „klient“  
 

tento návrh na uzavření Smlouvy o operativním leasingu (dále jen „Nabídka“; Smlouva o operativním leasingu dále jen „Smlouva“) dle § 1746 odst. 2 
občanského zákoníku s následujícími náležitostmi. 

Společnost přenechává na základě Smlouvy klientovi do užívání dopravní prostředek specifikovaný níže (dále jen „Předmětné vozidlo“). 

 
 

Předmětné vozidlo 

Typ/model:       

 

 

 

 

 Nové/ojeté:        Druh:       

 Barva vozu:       Obsah motoru (ccm)/výkon (kW):       

 

Doplňková 
výbava: 

      

      

      

      

 Řidič:       

  Způsob užití:       
 

Parametry Smlouvy Cenové podmínky  

  Varianta kalkulace:                                         Měna: Kč 
 Doba leasingu:     měsíců  Měsíční leasingová splátka bez DPH:       

  Počet km za rok:         DPH:       

 Počet km za dobu leasingu:          Měsíční leasingová splátka vč. DPH:       

 Volná hranice km za dobu leasingu:          

  Perioda pro vyúčtování služeb:     Sazba za každý přejetý km (bez DPH):       

  
Lhůta pro hlášení stavu km:   na vyžádání  Sazba za každý nedojetý km (bez DPH):       
  

Práva a povinnosti smluvních stran 

Nedílnou součástí této Nabídky popisující práva a povinnosti smluvních stran jsou: 
a) Příloha č. 1 obsahující rozsah služeb zahrnutých v této Smlouvě 
b) Příloha č. 2 Normy opotřebení a poškození vozu 
c) Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu (dále též jen „Obchodní Podmínky“) 
d) Protokol o předání a převzetí předmětu leasingu 
      

Práva a povinnosti vyplývající ze  Smlouvy, která bude uzavřena okamžikem přijetí Nabídky, se řídí výše uvedenými Obchodními podmínkami smlouvy 
o operativním leasingu společnosti ŠkoFIN s.r.o., které tvoří přílohu č. 2 této Nabídky. Klient přijetím Nabídky současně potvrzuje, že se s Obchodními 
podmínkami smlouvy o operativním leasingu společnosti ŠkoFIN s.r.o. před uzavřením této Smlouvy seznámil, jejich obsahu plně rozumí a bez výhrad 
s nimi souhlasí.  
 

Klient souhlasí s tím, že tuto Nabídku přijme tak, že ve lhůtě do 24 hodin od odeslání této Nabídky zadá prostřednictvím platební brány společnosti 
řádný platební příkaz k zaplacení částky          Kč, která bude úhradou platby leasingové splátky dle Smlouvy za první celý kalendářní měsíc 
poskytování služeb operativního leasingu dle Smlouvy, a to dle platebních instrukcí zaslaných Klientovi spolu s Nabídkou a současně uvedených 
na portálu společnosti. Přijetím Nabídky bude uzavřena Smlouva. 
 
Klient bere na vědomí, že hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) 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 pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) uvedené v dokumentaci k vozidlu. 
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Klient a společnost touto Smlouvou (včetně jejích příloh, zejména též Obchodních podmínek) sjednávají následující povinnosti sankčního charakteru 
(zejména smluvní pokuty). Klient bere na vědomí, že Smlouva (včetně jejích příloh, zejména též Obchodních podmínek) obsahuje i další ustanovení o 
odpovědnostech klienta (za škodu či jinou újmu či jiných odpovědnostech) či povinnostech sankčního charakteru. 
 

1. Jestliže klient nepřevezme Předmětné 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 při 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 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení (odst. 4.4. obchodních podmínek). 
 

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 týkající 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: http://www.vwfs.cz (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 0,1 % z pořizovací ceny Předmětného vozidla za každý den prodlení až do vrácení vozidla, nejméně však 10 000 Kč. 
 

(odst. 14.6. Obchodních podmínek). 
 

7. Pokud klient: 
 

a) vrátí Předmětné vozidlo zatížené 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 poškození, zničení či odcizení 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. Obchodních 
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 pojištění 
v takovém rozsahu, aby vozidlo nebylo podpojištěno, a to přinejmenším pro případ havárie, poškození, zničení, živelné pohromy a pro případ 
odcizení) 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-li ve Smlouvě (včetně 
jejích příloh, zejména Obchodních 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 podmínek). 
 

Výslovně se vylučuje možnost snížit smluvní pokutu soudem podle § 2051 občanského zákoníku (odst. 19.10. Obchodních podmínek). 
 
 
Předpokládaným termín dodání Předmětného vozidla:       
 
Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy, a to bez jakéhokoli důvodu. Lhůta 
pro odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud klient odstoupení od Smlouvy odešle společnosti nejpozději v poslední den lhůty na adresu sídla 
společnosti. Formulář odstoupení od Smlouvy je ke stažení na adrese www.skoda-online.cz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

V       Dne       

  

Společnost: 
za ŠkoFIN s.r.o. 

 
 

Petra Padolsky   Lukáš Cankař 
Vedoucí úseku    Vedoucí oddělení 
Retailový prodej & Korporátní financování Retailový prodej & Korporátní financování 
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