NP
INFORMATIVNI IZRAČUN ZA FINANČNI LEASING
Številka 112809 / Datum: 22.10.2015
Stranka:

LPG CORSA PODJETJA

Predmet financiranja:

Opel Corsa bencin

Cena predmeta z DDV:

11.730,00 EUR

Polog (1):

1.173,00 EUR (10,00%)

Število obrokov:

72 - mesečno plačevanje

Obrok:

179,16 EUR

Zadnji obrok:

0,00 EUR

Stroški odobritve (2):

Vključeni v pologu

Začetna plačila (1+2):

1.173,00 EUR

Preplačilo:

3,33% letno

Od dneva plačila dobavitelju do začetka obrestovalnega obdobja se obračunajo interkalarne obresti v skladu s pogodbo.
Izračun temelji na osnovi trenutnega indeksa obresti: 3 - MESEČNI EURIBOR
VELJAVNOST INFORMATIVNEGA IZRAČUNA: 5 DNI
Če se strinjate z informativnim izračunom, vas prosimo, da ga podpišete in nam podpisanega posredujete skupaj z Vlogo za
odobritev financiranja in spodaj navedeno dokumentacijo.
Vašo vlogo obdeluje: Janez Zorko
AVTOHIŠA KOLMANIČ & CO. D.O.O.
Telefon: 02/450-29-56

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE - OBRTNIKE
•
•
•
•
•

Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji, naslovljen na
Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana (ID številka za DDV: SI42954533)
Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetnika za zadnji dve leti poslovanja.
Kopija potrdila o davčni registraciji zavezanca (s.p., ki ni davčni zavezanec predloži kopijo davčne številke).
Za rabljeno vozilo - kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA ZA PRAVNE OSEBE (d.d., d.o.o., d.n.o., k.d.)
•
•
•
•
•

Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji, naslovljen na
Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana (ID številka za DDV: SI42954533)
Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve leti poslovanja.
Kopija izpiska iz sodnega registra podjetja.
Za rabljeno vozilo - kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.

Summit Leasing Slovenija d.o.o. si pridružuje pravico, da lahko brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe o financiranju ali po potrebi
zahteva dodatno dokumentacijo.
Za vas smo pripravili ZELO UGODNA AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA!
Pokličite 01/548 34 67 ali 01/548 34 63 in se prepričajte.
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