BMW Financial Services
Nabídka operativního leasingu
Nabídka připravena pro:
Vypracoval: Petr Klimek, petr.klimek@bmwgroup.com, +420 739 072 996
Číslo nabídky 77/2021 a název akce: BMW_OL_Limited_Edition_6_G01
Datum nabídky: 06.01.2021 a její platnost do: 05.02.2021
Poznámka:
Předmět leasingu: BMW X3 X3 xDrive20i (Automat)
Druh předmětu:
vozidlo
Stav předmětu:
nové
Způsob použití:
Běžné použití

Pořizovací cena s DPH:
Pořizovací cena bez DPH:
21% DPH:

1 249 100,00 Kč
1 032 314,05 Kč
216 785,95 Kč

Parametry leasingu a výše splátky: 13 996,36 Kč bez DPH / 16 935,60 Kč s DPH
Doba leasingu, počet splátek a četnost splátek:
Jednorázový poplatek:

48 měsíců / 48 splátek / měsíčně
0,00 Kč bez DPH / 0,00 Kč s DPH

Pojištění BMW Financial Services ve splátce:

ano

Pojištění zahrnutá ve splátce:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
povinné ručení 70/70 mil. Kč / havarijní pojištění 10%, min. 10 tis. Kč /
pojištění skel zahrnuto do 30 tis. Kč
60 000 km

Maximální nájezd:
Tolerance překročení maximálního nájezdu:
Poplatek za překročení maximálního nájezdu:

1 000 km
5,16 Kč bez DPH /km

Údaje o poskytovateli operativního leasingu a dodavateli předmětu leasingu
Poskytovatel operativního leasingu
Dodavatel předmětu leasingu
BMW Financial Services Czech Republic s.r.o.
BMW Financial Services Czech Republic s.r.o.
Adresa: Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5
Adresa: Bucharova 2817/13, 158 00 Praha
IČO: 08112312
IČO: 08112312
Telefon: +420 296 330 555
Telefon: +420 296 330 555
E-mail: info@bmwfs.cz
E-mail: info@bmwfs.cz
Podklady potřebné pro posouzení Žádosti o financování:
• Vyplněná a podepsaná Žádost o financování.
• Účetní závěrka za předcházející období.
Další informace
Tento dokument označený jako nabídka 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 žádná oprávnění. Ustanovení této nabídky jsou orientační, a pokud dojde k uzavření smlouvy, její obsah bude dán
výsledkem jednání, posouzením úvěruschopnosti Klienta a dohodou stran a může se ve všech bodech odchýlit od ustanovení této
nabídky. Tato nabídka je otevřená a nezavazuje žádnou ze stran k uzavření smlouvy o operativním leasingu. Spolu s uzavřením
smlouvy o operativním leasingu může poskytovatel operativního leasingu vyžadovat zajištění povinnosti Klienta splácet leasingové
splátky řádně a včas.
V případě stížností ve věci pojištění se můžete obracet na příslušnou pojišťovnu, která je povinna věc vyřídit do 30 dnů. Právo řešit
vaše stížnosti má rovněž Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450, která je dohledovým
orgánem v pojišťovnictví.

BMW Financial Services je obchodní značka společnosti BMW Financial Services Czech Republic s.r.o., Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5, zapsáno v Obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313196, IČ 08112312, www.bmwfs.cz, info@bmwfs.cz, tel:+420 296 330 555.
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