LEASINGOVÁ SMLOUVA Č. LDTA12/23000115
uzavřená dle § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("ObchZ").
mezi následujícími smluvními stranami:
s Autoleasing, a.s.
se sídlem Praha 4, Budějovická 1518/13B, PSČ: 140 00,
IČ: 27089444, DIČ: CZ27089444,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 8912
č. bankovního účtu: 4951882/0800

Město Kopřivnice
se sídlem / místem podnikání: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077
č.ú.: 1767241349 /0800

(dále jen "pronajímatel")

(dále jen "leasingový nájemce")

Pronajímatel se zavazuje koupit pro leasingového nájemce níže vymezený předmět leasingu, tento přenechat leasingovému 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 smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky týkající se finančního leasingu ("VOP"), které dle § 273 ObchZ určují obsah leasingové smlouvy v rozsahu
leasingovou smlouvou neupraveném.
Předmět leasingu ("PL"):
Předběžný termín dodání PL:
Umístění PL:
Předpokládaná pořizovací cena PL:
První mimořádná splátka splatná do 5 dnů od data podpisu smlouvy:
(variabilní symbol = číslo leasingové smlouvy bez lomítek)
Fixní leasingová sazba:
Administrativní poplatek:
Předběžná výše leasingových splátek splatná 10. den následujícího
měsíce po předání PL leasingovému nájemci:
z toho pojištění odpovědnosti za škodu PL:
z toho havarijní pojištění PL + je-li sjednáno doplňkové:
Splátkové období:
Datum předpokládaného začátku prvního splátkového období:
Počet leasingových splátek:
Doba leasingu:
Leasingový nájemce:
Kupní (zůstatková) cena PL:

Volkswagen Transporter Diesel T5 10- 2.0 TDI, VIN kód:
WV2ZZZ7HZBX005189
30.11.2012
709 199 Kč (z toho základ 590 999 Kč a DPH 118 200 Kč)
354 600 Kč (z toho základ 295 500 Kč a DPH 59 100 Kč)
-tj. 50,0000 % z předpokládané pořizovací ceny předmětu leasingu
placena na bankovní účet společnosti
ano
0 Kč (z toho základ 0 Kč a DPH 0 Kč)
-placen k rukám dodavatele
7 317 Kč (z toho základ 6 098 Kč a DPH 1 219 Kč)
0 Kč osvobozeno od DPH
0 Kč osvobozeno od DPH
měsíčně po dobu 54 měsíců
10.12.2012
54
54 měsíců
není fyzickou osobou, která si pronajímá PL k nepodnikatelským účelům
1 200 Kč (z toho základ 1 000 Kč a DPH 200 Kč)
(Pro případ využití práva leasingového nájemce na převod vlastnického práva dle
VOP)

Typ pojištění odpovědnosti za škodu:

3.2 VOP

Typ havarijního pojištění PL:

3.4 VOP

Typ asistenční služby:
Platby provádějte na účet číslo: 4951882/0800
Tato leasingová smlouva je průkazem plných mocí udělených leasingovému nájemci pronajímatelem, které jsou uvedeny ve VOP, zejména plné moci k registraci předmětu
leasingu příslušným orgánem evidence (tj. zejména k zápisu předmětu leasingu do registru silničních vozidel).
Leasingový nájemce prohlašuje, že mu před uzavřením leasingové smlouvy byla předána aktuální verze VOP platná k datu podpisu této leasingové smlouvy. S textem
VOP se důkladně seznámil, obsahu VOP plně rozumí a souhlasí s nimi. Dále leasingový nájemce bere na vědomí, že verze VOP platná pro tuto leasingovou smlouvu je
kdykoliv dostupná k nahlédnutí na internetových stránkách pronajímatele (www.sautoleasing.cz).
Tato leasingová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu pronajímatelem a leasingovým nájemcem. Pronajímatel a leasingový nájemce prohlašují,
že si tuto leasingovou smlouvu přečetli a jsou s ní srozuměni, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy. Leasingový nájemce svým podpisem potvrzuje, že
pronajímateli při uzavření této leasingové smlouvy uvedl správné údaje týkajíci se jeho osoby, včetně správných údajů o svém hospodaření a že nezamlčel žádné okolnosti,
za kterých by pronajímatel tuto leasingovou smlouvu neuzavřel. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdží po jednom. Tato smlouva
může být měněna pouze písemnými dodatky k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z leasingové smlouvy či v přímé souvislosti s leasingovou smlouvou, včetně sporů o platnost leasingové smlouvy,
které se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, případně jiné právní věci vztahující se ke smluvnímu vztahu pronajímatele a leasingového nájemce založeném leasingovou
smlouvou, budou rozhodovány v občanském soudním řízení příslušným soudem České republiky. Pronajímatel a leasingový nájemce tímto v souladu s § 89a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8 pro případ, že by řešení sporu nebo jiné
právní věci spadalo do věcné příslušnosti okresního soudu, a místní příslušnost Městského soudu v Praze pro případ, že by řešení sporu nebo jiné právní věci spadalo
do věcné příslušnosti krajského soudu.
Přílohy:
Splátkový kalendář, Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu poskytovaného společností s Autoleasing, a.s.
Ověřil pravost předložených dokladů a totožnost oprávněných osob:

V ........................................

dne ........................................

V ........................................

čas (hodina, minuta): ..............................

čas (hodina, minuta): ..............................

Za Město Kopřivnice
Podpis:

Za s Autoleasing, a.s.
Podpis:

Jméno:
Funkce:

Ing. Josef Jalůvka
starosta

Jméno:
Funkce:

dne ........................................

