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Zmluva o AutoKředite č.75l928
uZvEá v zfoysle Dbnoveni § 269 od§, 2 s prineranýn poúitim §§ 

'riji"r"iii;i;*,j1l?,?' 
.' 

"bchodný 
zákon.ík v aeni neskoŇich pÉdpisov (zmluva) medzi

Finančni sDoločnosť voLKswAcEN F inančné s lužby sl oýo sko 3,í. ó. ] sidjo l vlj no6ká 9s, s] l 04 BrathIav!; Ičo ] l 3414] s i Ič DPH sr\2o2o295 32?j ap ísaná
v obchodnom regiški okÉ§ného súLdu Bralislala I, oddiel sró, vložka č, ,1268/8 (d'alei lén verilel.)

Fininčíý a8e!i VEPos - AUToCENTRUM s.r,o,i sitllo PopElská cesa 27, 05401 LEvočA: Ičo: 3l63ó5l6j zapi§aný v: ohchodn, ÉBi§br okresDý $id K.ěico
l. oddieI: sro, Ýož!3 č,: l5363/v; t8jst!čné ěhlo vFA: 3,131,1

konojúa o§ob.: Milan Mólěan
(dllej len .íinančiý !gcnť)

Ménó/obohodné meno/náav *]iúb:
Tr.lýpoby!/3ídlo/biéstopodnjkania]

IčDPH,

Telefón, for/mobil, emrll

Meslské lesy a majetlq, spol, s.ó.
sNP 34 05]6l spjšské Vlacby
365-14627

sK2o2l769233
obchodný íegisleroiresného súdu Košic. 1,oddicl:sn,vložka éklo:l1.404/V

05344957,10, úlaúspv@gmai1.om

VEPOS _ AUTOCENTRUM S LO,

Popradská ccsb 27, 0540l LEvoČA
3l6365t6

verite]' spl n omocňuj c ÍnanČúého agenla n9 všelky Úk on y vočikliéntóvi] najmá na odovzdanio pódkladol ainlomácil, kalkulácie, pŤgvalie všetkých podkladov
vÉtsncžiádoíióŇe.,koníoluuh6,1eíiadobodnulýchčiastolpodp[prcrololdoodó\zdrn,3irc\zatp(dmefufin,n.o\ania,odo,;úicpredúdfi;noo".nia,

predm€t linancovsnia
Predmeion ínanevania n, žáklad9 l9jlo zmlu!) je motoiovó ložidló]
výrcboa, nod.l: ŠKoDA NDvá ocbvia Ámbielic; rck výroby: 20 l l i zdvibový objem: l79s ccn; výkó.] l l8 kW] vIN: TMBcK6lZxc2oóo6.13| febs: Š.d.'
AnlbBcite melalia; ó, ooE: i

Základné podmienky úveru

Kúpna cena klienlom nMobúdánéhó hotorového lozidla je
Klié.tón Yopred uhladená ěasť kúpncj eny jé:

KlicDr: M.siskó lcsl&oúúekjé ijč6} Ř, m 3jel k y,

vďitel'posk fuje dd áklade žia,losti klienta zo dňa 04 l0 201 1 klicntovi úóelový úvcr vo liške l5 ]4l ,ro € (462 l63,99 sk] s dobou spla§]oíi 36 Bcsiev . výškou
ióčnej pďmt!álnej mierynáklMov 16,54 % p,a. !kljentsa zaviajc vcritctovi póskytnulé peňažné proýíiedky včóaiadne váiťv §plátkach, klo.ých výšta a
splátnosťje uvedcná v splátlovón kdlendári, zaplatiťú,oky, spracoýateltký poplaiok pri uzavrg.i zúlu!.}, vo yýške 0,oo % z ýýšky úv€n, t.j.
0.00€(0.00sk],spracóvalélŠkýpoplatokpriukonécnízmluÝyvovýškel]%zvýškyLlvoru,l,j,0€(osk)aďalšiopripadnépoplgtkyvzmysl.akiuáln€ho
sadzobnlka v.rile]h, Doba n6oku na ěcrpanio úvéru zaniká najneskól dňa ! 1,10,201l

Klionlje povinný poisliťDledmet finfucovania v súlade s čláOkom v, vZP tcjb znluvy, a} nebolo dohodnuti inak.

Mesačné poishó _póisténie finančnej sngry GAP:

Mesaóné poishó_schopnosťspláóaťsplátku Pss:

Mesačné poi§hé _ havaiijné poisleDic HP|

Mesačné poistné _ povinné žó|uvnépoistenie PZP:

Mesačné poistné _ Š Ko DA po istn i€]

spoločné ustanovenia
Pdlohu a.eoddcliielnú súólsť 

'qto 
zúluvy tvoria všcobecné zmluvné podúienky (VzP), ktoié podrobnejšie upnwjú p.áýa apovinnoýi zúluvných siiín, Klicn!

Dódpnontjlo anluýy potvídzLio. žc sas ich obsahom oboaánil, rózuúie im a súh]si s nimi
prí'ohu a záváznú súéasťtg]tó zmluvy Nori sPlátkový kalcnd' shoýujúcivýšku rsD]ilnosťicdnotliyýcb $látok úvcru.
Prílobu a záváhú súóasťiéjto zmluvy tvori prolokol o odovzdadi á prclzaij predmefu linancovania,
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rco:]657162l Dlc,i!?'? 6l 

'li
. l,,.,.:."L, ri,in6 !:irr!,sleva

MilďM.It,li

Kňtalltei!,]:@st= l4F


