LEASlNGoVÁ zMLUVA

čís|o: LZFl08l20341

(d'alej Ien ,,zmluva")

uzatvorená medzi stranami

CSOB Leasing, a.s.

Panónska cesta 1 ,|,852 01 Bratis|ava
Registrácia: obchodný register okresného súdu Bratis|ava

|'

|Čo: 35704713
Bankové spojenie:

|ČDPH: sK2o2o264818
č.Ú. : 80 1 0-0202331 2o3l7 500

(ďa|ej |en

Čsoa, a.s

.'csoB Leasing'

odd' Sa, v|oŽka č. 122olB

a s'.)

a

technicxa obnova a ochrana že|ezníc,a.s. (TooŽ)
Sad SNP 667/1o o1o o1 ŽiIina
Registrácia. obchodný register okresného súdu Ži|ina, v|oŽka čís|o:10617tL
|Čo: 43861 105
tČ opH: sK2o225o2812
Bankové spojenie: Čsog, a.s
č.ú':25662713l7500
(d,a|ej len .|easingový nájomca )

Predmet leasingu (d'aIej len
Značka a mode|:

''PL..):

nové osobné vozidIo

SKODA Octavia Ambiente 1,8TSl

VIN:

TM8CK21z.488033094

Dodávate|'PL:

AUTOCENTRUM - Minárik s.r.o. H|avná 36314 01401 Bytča
8.4.2008
36 mesiacov od dátumu prevzatia predmetu |easingu leasingovrým nájomcom

PredbeŽný termÍn dodania PL:
Doba finančnéhoprenájmu

Počet sp|átok/periodicita

:

Predbežný preh|'ad

36 sp|átok/mesaěne

Mena

Cena bez DPH

SKK

575 210,10

1

DPH 19%

Cena s DPH

09 289,90

684 500,00

1991

205 350.00
000
V

tom kÚpna cena

Hodnota riadnej sp|átky

0,00
12 603,70

2 394,70

0,00

0,00

500,00

285,00

'1

14 998,40

Definitívne hodnoty budú uvedené na Dohode o p|atbách nájomného, ktorá bude |easingovému nájomcovi doručená poŠtou po prevzaIi

rL

Neodde|itel,nou súčast'ouLZ' sú VŠeobecnézm|uvné podmienky finančného|easingu' ktoré upravujÚ vzťahy medzi zmIuvnými stranamI
vsÚ|ade sustanoveniami $ 273 obchodného zákonnÍka a Dohoda o platbách nájomného.

CSoB Leasing, a s sÚčasne ude|'uje nájomcovi p|nÚ moc pod|'a Všeobecných zm|uvných podmienok finančného leasingu, najmá na
zastupovanie pri:
1. vybavovani co|ných záleŽitostí pri PL dováŽaných zo zahraničía'

2

3
4
5

prevzatí PL od dodávate|'a na ÚzemÍ S|ovenskej repub|iky, jeho uvedení do prevádzky' a pri dopravnej technike aj
prih|áSení do evidencie príslušnéhoDopravného inšpektorátu Po|Ície SR'

pri

up|atňovaní nárokov zo závad PL, vrátane zastupovania pred súdmi a rozhodovacími orgánmi, okrem odstÚpenia od kúpnej
zmluvy,
uzatvorení poistenia v rozsahu Všeobecných zmIuvných podmienok finančného|easingu'

vybavovaní prípadných poistných udaIostí.
Preukazom p|nej moci je táto zmluva
Leasingový nájomca spInomocňuje ČSoB Leasing' a.s. na vykonanie všetkých právnych krokov v prípadoch definovaných
Všeobecnými zmIuvnými podmienkami finančného |easingu a pri dopravnej technike aj na odh|ásenie PL z evidencie prÍs|ušného
Dopravného inšpektorátu Po|ície SR
Prí|ohy: Protoko| o prevzatí PL

Zi|ina.dňa7 42008

Ži|ina, dňa

7 4'

2Oo8

Meno osoby oprávnenej podpísať zmIuvu
Ing' Stanis|av Bořuta' predseda predstavenstva

CSOB Leasing.

a*s

Technická obnova a ochrana Že|ezníc, a s
Ticl|lllclfi 0Bll0llA

Sad

n 0cilfiAlJl

010 01

|Ďo:
Leas]ngová zmluva

č LzF/08/2o341

lgaottos.

iEttilllc, t,s.

(TooŽ)
SNP 667110

Žtttrta

-3-

|Č DPH: sK2022502812
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