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PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ 

Volkswagen Arteon diesel Arteon 2.0 TDI DSG 4Motion R-Line 147.00kW   Cena vč. DPH: 1 462 200,00 CZK   
Druh předmětu: Osobní , Střední třída , Nový   Cena bez DPH: 1 208 430,00 CZK   

DPH: 253 770,00 CZK   

PARAMETRY FINANCOV ÁNÍ 

Úvěr pro firmy (plátce DPH)   Délka financování:     60 měsíců   
Periodicita: Měsíčně   

Typ splátek: Pevné, na konci období   

Smluvní poplatek:   0 % z financované hodnoty     0,00 CZK   

KALKULACE 

60 splátek     50 %     

Schválení Rychlé   

Část kupní ceny hrazená klientem   731 100,00 CZK   

Maximální výše úvěru 731 100,00 CZK   

Smluvní poplatek   0,00 CZK   

  
Splátka (% z výše úvěru)   60 splátek   1,9886 %   

Splátka úvěru   14 538,82 CZK   

Pojistné celkem 2 270,00 CZK   

K úhradě   16 808,82 CZK   

  
  
       

ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ CENA POJIŠTĚNÍ 

Uniqa pojišťovna a.s.   Roční sazba: Pojistné podmínky: 1 208 430,00 CZK   

Havarijní pojištění   
 součástí splátek   

21 009,00 CZK 
Float   

Pojistná částka: 1 208 430,00 CZK; Spoluúčast 5%, min. 5 000 CZK ; Užití vozidla: Běžné použití; Výše 
bonusu/malusu: 50%; Rozhodná doba v měsících: 17191; Počet škod: 46; Zabezpečení: Imobilizér; Pojistník je 
na základě informace od pojistitele za dodržení čl. 5 odst. 5.5. UCZ/15 pojistných podmínek oprávněn měnit 
výši pojistného ke každému výročí pojištění.VPP UCZ/POV/19, VPP UCZ/Voz/19, VPP UCZ/Kas/19, VPP 
UCZ/As_A/19, UCZ/15 Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky pojišťovny, přičemž tyto 
podmínky jsou veřejně přístupné elektronicky na webové stránce: www.unicreditleasing.czPotvrzuji, že jsem se
před uzavřením pojistné smlouvy seznámil a převzal předsmluvní informace a informační dokument o 
pojistném produktu.   

Povinné ručení   
 součástí splátek   

6 231,00 CZK 
Float   

Limit na věcné škody a ušlý zisk 60 mil. Kč/limit na škody na zdraví a usmrcením 50 mil. Kč; Užití vozidla: 
Běžné použití; Výše bonusu/malusu: 50%; Rozhodná doba v měsících: 17191; Počet škod: 46; Pojistník je na 
základě informace od pojistitele za dodržení čl. 5 odst. 5.5. UCZ/15 pojistných podmínek oprávněn měnit výši 
pojistného ke každému výročí pojištění.VPP UCZ/POV/19, VPP UCZ/Voz/19, VPP UCZ/Kas/19, VPP UCZ/As_A/19, 
UCZ/15 Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky pojišťovny, přičemž tyto podmínky jsou 
veřejně přístupné elektronicky na webové stránce: www.unicreditleasing.czPotvrzuji, že jsem se před 
uzavřením pojistné smlouvy seznámil a převzal předsmluvní informace a informační dokument o pojistném 
produktu.   

      
  
  

DAL ŠÍ UJEDNÁNÍ 

Ke vzniku smluvního vztahu, jehož obsah je předpokládán touto nabídkou, je vždy a za všech okolností nezbytné uzavřít mezi stranami písemnou oběma stranami podepsanou smlouvu a není možné, aby příjemce 
sám činil jakékoli odchylky k této nabídce. Jakýkoliv projev akceptace této nabídky kteroukoliv osobou nemá právní účinky vzniku smluvního vztahu, ani jiné právní účinky. Tento dokument označený jako nabídka 
tak není návrhem na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídkou ve smyslu § 1731 a násl., resp. § 1780 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, uvedená ustanovení na něj nedopadají a není právně závazný ani 
nezakládá žádné osobě žádný právní nárok. Ustanovení této nabídky jsou orientační, a pokud dojde k uzavření smlouvy, její obsah bude dán výsledkem jednání a dohodou stran a může se ve všech bodech odchýlit 
od ustanovení této nabídky. V případě dalších dotazů se, prosím, obracejte na naše obchodníky na korespondenční adrese uvedené níže. 
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DODAVATEL   SPOLEČNOST   

AUTOTREND, spol. s r.o.     UniCredit Leasing CZ, a.s.     
Adresa prodejny: České Mládeže 1101, 46312 Liberec   

Korespondenční adresa:     

Zástupce dodavatele:   
Kontaktní osoba:   Ján Marko   

Telefon: 420 482429819   
Telefon:     

Email: kral@autotrendliberec.cz   
Email:     

                 *000* 
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