
Vstupní parametry kalkulace Vstupní parametry kalkulace

Značka Škoda Značka Škoda

Pořizovací cena 530 000 Kč Pořizovací cena 300 000 Kč

Věrnostní poukaz* 30 000 Kč Věrnostní poukaz* 10 000 Kč

PC do úvěru 500 000 Kč PC do úvěru 290 000 Kč

Produkt úvěr - věrnostní poukaz Produkt úvěr - věrnostní poukaz

Klient Fyzická osoba - nepodnikatel Klient Fyzická osoba - nepodnikatel

Stáří vozidla Nové Stáří vozidla Ojeté 3 roky stáří

Kalkulace splátek Kalkulace splátek

Předem hrazená část kupní ceny 150 000 Kč Předem hrazená část kupní ceny 87 000 Kč

Celková výše úvěru 350 000 Kč Celková výše úvěru 203 000 Kč

Délka splácení 48 měsíců Délka splácení 48 měsíců

Náklady spojené s poskytnutím úvěru** 5 000 Kč Náklady spojené s poskytnutím úvěru** 5 000 Kč

Splátka 9 012 Kč Splátka 5 501 Kč

Úroková míra 11,30% Úroková míra 14,18%

Celková zaplacená částka*** 437 576 Kč Celková zaplacená částka*** 269 048 Kč

RPSN 12,21% RPSN 15,99%

Poznámky:

** Náklady spojené s poskytnutím úvěru (např. náklady spojené se zprostředkováním úvěru) jsou v tomto příkladě vybírány v hotovosti a jsou splatné jednorázově 

při podpisu Úvěrové smlouvy.

 *** To znamená výše vypůjčené jis'ny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.

Vzorová kalkulace je bez pojištění, k úvěru lze dále sjednat pojištění s výhodnými sazbami od s Autoleasing!

VZOROVÁ KALKULACE FINANCOVÁNÍ

* Při sjednání úvěru přes s Autoleasing v produktu Věrnostní poukaz získáváte jako bonus poukázku, kterou můžete uplatnit jako zápočet proti pořizovací ceně nebo na nákup 

zboží/služby. V demonstrativním příkladě je poukázka využita ve formě snížení pořizovací ceny. Podmínkou pro uplatnění věrnostního poukazu je dodržení podmínek smlouvy, 

zejména sjednané délky financování a počtu pravidelných splátek. Pokud dojde následně k odstoupení od úvěrové smlouvy, předčasnému splacení úvěru, nebo jakýmkoliv jiným 

způsobem k ukončení úvěrové smlouvy,  jinak než řádně, je zákazník povinen věřiteli uhradit finanční částku odpovídající hodnotě věrnostního poukazu.

podpis úvěrové smlouvy 
= přidělení věrnostního 

poukazu

12 měsíců 24 měsíců 36 měsíců 48 měsíců

řádně ukončená úvěrová 
smlouva = uplatnění 
věrnostního poukazu


