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NABÍDKA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Určeno pro: fyzická osoba nepodnikatel

Nabídka ze dne: 01.10.2018

Klient:
Název akce:

ŠKODA Podzim 2018

Značka / Modelová řada:

Škoda Fabia kombi 1.0 TSI Active 70 - kW

Typ / Druh vozu: Nové Osobní automobily
Datum 1. registrace:

Spotřebitelský úvěr
Počet měsíčních splátek:

36

Sazba DPH:

Pořizovací cena vč. DPH:

měsíců

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)*:

20,34 %

21,00 %

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) bez sjednaného pojištění*:

3,03 %

Pevná zápůjční úroková sazba (p.a.):

2,99 %

Poplatek za převod peněžních prostředků:

0,00 Kč

316 899,99 Kč

Klientem hrazená část kupní
ceny předmětu financování:

190 139,99 Kč

Výše úvěru:

126 760,00 Kč

Pravidelná měsíční platba úvěru:

3 685,78 Kč

0,00 Kč

Pravidelná měsíční platba úvěru vč. pojištění:

4 624,78 Kč

Celkové platby úvěru:

132 688,08 Kč

Celkové platby úvěru včetně pojištění:

166 492,08 Kč

Nerovnoměrná poslední splátka:

Pojištění

60,00 %

Varianta pojištění: Standard ŠKODA Pojištění Česká pojišťovna

Pojistné sazby byly kalkulovány jako neměnné po celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Všechna pojištění jsou kalkulována na celou dobu trvání
financování (pokud není uvedeno jinak).
Povinné sjednat ve splátkách pro zvolenou marketingovou akci: POV, SKL, HAV
Segmentační kriteria:

Způsob užití vozidla: Běžný provoz

Povinné ručení:

Česká pojišťovna a.s.

Věk pojistníka: 46 let
1 000,00 Kč

Roční pojistné:

Součástí jsou tato rizika:

Havarijní pojištění:

Česká pojišťovna a.s.

Spoluúčast: 5%/min.5 000,00 Kč

Pojistná částka:

Zabezpečení: mechanické:

316 899,99 Kč

9 269,00 Kč
Roční pojistné:
vyhledávací aktivní:
vyhledávací pasivní:

Součástí jsou tato rizika:

Náhradní vozidlo na 10 dní při opravě v Domovském servisu, Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem do 100 tis. Kč
bez spoluúčasti, Střet vozidla se zvířetem do 100 tis. Kč bez spoluúčasti, Živelná událost do 100 tis. Kč bez spoluúčasti,
Asistenční služby, Pojištění závažných následků zranění řidiče vozidla s rentou

Pojištění skla:

Česká pojišťovna a.s.
Limit plnění:
Rozsah plnění: Všechna obvodová skla

Poznámka:

1 000,00 Kč

Roční pojistné:

10 000,00 Kč

Celkové roční platby pojistného:

11 268,00 Kč

Celkové platby pojistného za dobu financování:

33 804,00 Kč

Zprostředkovatel úvěru:

Uvedené kalkulace jsou pouze orientační.
Měsíční splátky úvěru jsou neměnné po celou dobu trvání úvěrové smlouvy.
V případě, kdy je pojištění povinné k uzavření smlouvy ve zvolené marketingové
akci, je započítáno do RPSN.

FEMAT Radotín s.r.o. Marek Červenka
Výpadová 2313
Praha 5 - Radotín
Tel.: 731414783

E-mail: marek.cervenka@femat.cz

Poplatek za uzavření smlouvy činí 0,00 Kč.
Děkujeme za Váš zájem o naše finanční služby.

Uvedená sazba DPH je aktuální ke dni tisku nabídky.
Údaje uvedené v této nabídce platí po dobu 14 dní ode dne jejího tisku, max. však
po dobu platnosti marketingové akce.
* Představuje RPSN k předpokládanému datu předání vozidla: 01.11.2018.

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN
a druhou stranou závazkový vztah, ani nárok na uzavření smlouvy.
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Poučení:
Zájemce o předmětný produkt financování musí být schopen identifikovat konkrétní nabídku v případě, kdy se tento zájemce na její obsah bude chtít v budoucnu odkazovat, resp.
bude-li chtít na základě této nabídky uzavřít smlouvu o financování. Za tímto účelem může zájemce vyplnit/sdělit obchodníkovi své jméno a příjmení a v budoucnu se identifikovat
prostřednictvím těchto údajů (včetně např. data vytvoření nabídky či jiného dodatečného údaje).
Zájemce však není povinen poskytovat obchodníkovi své jméno a příjmení a v takovém případě identifikuje konkrétní nabídku jiným způsobem, např. předložením kopie
nabídky nebo sdělením čísla nabídky.
Za účelem poskytnutí přesnějších podmínek financování ze strany obchodníka, může zájemce sdělit obchodníkovi své rodné číslo, na jehož základě dojde k ověření
bezeškodného průběhu skrze Českou kancelář pojistitelů (ČKP). Zájemce není povinen sdělovat obchodníkovi své rodné číslo, nicméně učiní-li tak, uděluje současně
obchodníkovi a společnosti ŠkoFIN s.r.o. souhlas se zpracováním tohoto rodného čísla a jeho předání ČKP za účelem ověření bezeškodného průběhu.
V případě, že zájemce, který je fyzickou osobou, poskytne obchodníkovi své osobní údaje (především jméno a příjmení či rodné číslo), může dealer/obchodník a společnost
ŠkoFIN s.r.o. zpracovávat takto poskytnuté osobní údaje zájemce za účelem ztotožnění nabídky s konkrétním zájemcem a ověření bezeškodného průběhu skrze ČKP, a to
nejdéle po dobu garantované platnosti nabídky (pokud nedojde k uzavření smlouvy se zájemcem).
Bližší informace o tom, jak společnost ŠkoFIN s.r.o. zpracovává osobní údaje, je možné zjistit na internetových stránkách www.vwfs.cz/privacy.
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