
  Kalkulácia leasingu od spoločnosti

GRENKELEASING
  Dátum kalkulácie: 2.5.2017

  Kalkulácia pre zákazníka:   Príklad financovania kaviarne/bistra

  Dodávateľ:   GST Consulting s.r.o.

  Predmet financovania :   gastro zariadenia

  Obstarávacia cena (OC) bez DPH:    10 000,00 €

CL14.09.21

CLASSIC Leasing Všetky sumy sú uvedené bez DPH.
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AKCEPTÁCIA KALKULÁCIE (nepredstavuje zmluvný záväzok; slúži ako podklad na vypracovanie Leasingovej zmluvy)

          DĹŢKA TRVANIA:     PLATBA:

15 mesiacov

24 mesiacov    štvrťročne

36 mesiacov

48 mesiacov    mesačne

60 mesiacov
 (+10 € mesačne)

podpis

Ďakujeme za prejavený záujem o naše služby. Vaše otázky radi zodpovieme na infolinke 02/ 50 204 704.

Výška splátky

-   pokračovanie v leasingu - ak je zariadenie naďalej potrebné

312,00 €

(*) Spracovávateľom osobných údajov je spoločnosť GRENKELEASING s. r. o., Karadžičova 8/A, Bratislava (ďalej len "GL"). 

Zákazník - žiadateľ o leasing berie na vedomie skutočnosť, že spoločnosti GL v zmysle znenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov vyplýva oprávnenie

spracúvať osobné údaje bez predošlého súhlasu dotknutej osoby. GL je zároveň oprávnený spracúvať osobné údaje počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi,

najmenej však počas doby plnenia účelu spracovania osobných údajov. 

Podrobnejšie je nakladanie s poskytnutými osobnými údajmi upravené vo Všeobecných leasingových podmienkach, ktoré sú súčasťou leasingovej zmluvy.

meno a priezvisko

Sadzba z OC ročne                  

(minimálne 66 EUR ročne)

1,50%

3,00%

4,00%

 IT - desktop PC, monitory, MFP, tlačiarne, faxy, elektronické pokladne, servre, telefónne ústredne a pod.; medicínske zariadenia

 Iné - mobilné riziko: notebooky, tablety, mobilné telefóny, mobilné diagnostické zariadenia a pod.

Kategória majetku

624,00 €

Táto kalkulácia je nezáväzná a bude predmetom finálneho schválenia na základe poskytnutých vstupných údajov.

Informatívny prepočet nájmu

715,00 €

Dĺţka trvania

Pri mesačnej periodicite splátok je účtovaný administratívny poplatok 10 EUR / splátka a to formou navýšenia splátky.

Majiteľom predmetu leasingu je po celý čas trvania leasingovej zmluvy spoločnosť GRENKELEASING. Predmet leasingu musí byť

poistený od začiatku trvania zmluvy a GRENKELEASING automaticky aktivuje poistnú ochranu spolu s aktiváciou leasingovej zmluvy.

Platba splátok je štvrťročne so splatnosťou na začiatku štvrťroka, ktorého sa týkajú.  Je možné si zvoliť aj SPLÁTKY MESAČNE.

Jednorazový poplatok za spracovanie leasingovej zmluvy je vo výške 39,80 EUR.

Po ukočení základnej doby leasingu je si možné zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

-   vrátenie predmetu leasingu - napr. obmena zariadenia za nový model zodpovedajúci aktuálnym potrebám

platenej ŠTVRŤROČNE na MESIAC

723,00 € 241,00 €

467,00 €

na DEŇ

23,83 €

15,57 €

8,03 €

(**) Predpokladom pre uplatnenie uvedeného limitu je dodržanie platobnej disciplíny počas trvania leasingovej zmluvy.

2 145,00 €

1 401,00 €

936,00 € 10,40 €

Doklady potrebné k leasingovej ţiadosti (*):- výpis z OR/ŢR pouţiteľný na právne úkony - nie starší ako 6 mesiacov- kópia OP

štatutára- podpísané účtovné výkazy za posledné 2 roky F I R M Y: výkaz ziskov a strát, súvaha; Ţ I V N O S T N Í C I: výkaz o

majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch

Za užívanie predmetu leasingu odo dňa jeho prevzatia do začiatku základnej doby leasingu sa účtuje poplatok za jeho užívanie vo výške

1/30 mesačnej čiastky za každý deň užívania. Doba leasingu začína plynúť 1. deň nasledujúceho kalendárneho štvrťroka alebo 1. deň

nasledujúceho mesiaca po prevzatí predmetu leasingu, v závislosti od dohodnutej periodicity platby splátok.

-   odkúpenie predmetu leasingu - indikatívna cena závisí od hodnoty OC a dĺžky zmluvy, MAXIMÁLNE 15% z OC (**)

 Iné – stacionárne riziko: zabezpečovacie zariadenia, POS terminály, alarmy, gastro zariadenia, autoservisná technika a pod.

6,93 €208,00 €


