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ZMLUVA O AUTOKREDITE Č. 949644

4,2 Klient č.: 255905

uzavretá v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 s primeraným použitím §§ 497-507 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zmluva") medzi zmluvnými stranami:

Veriteľ

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej ako „VWFS“ alebo „veriteľ4), Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, IČO: 31341438,
IČ DPH: SK2020295827, zápis v registri: Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4268/B,

zastúpená AUTO PARK BREZNO, s.r.o. (ďalej ako „finančný agent“), Cesta osloboditeľov 2419/21, 97701 BREZNO, IČO: 47859474, zápis v registri: 
OR okr. súdu Banská Bystrica , oddiel Sro, vložka Č.27083/S; registračné číslo v registri viazaných finančných agentov pre sektor úverov Národnej banky 
Slovenska, www.nbs.sk: 193653, konajúca osoba: Miloš Dunajský

Veriteľ splnomocňuje finančného agenta na všetky úkony voči klientovi, najmä na odovzdanie podkladov a informácií, kalkulácie, prevzatie všetkých 
podkladov vrátane žiadosti o úver, kontrolu uhradenia dohodnutých čiastok.

Klient

Meno/obchodné meno/názov: Mesto Fiľakovo

Zápis v registri: Štatistický úrad SR B.Bystrica

Rodné číslo/IČO: 316075 IČ DPH:

Trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania

Ulica: Radničná 25 PSČ: 986 01 Obec: Fiľakovo

Číslo dokladu totožnosti: Telefón: 0474381001

Mobil: Fax: 0474381001

Konajúca osoba: Mgr. Attila Agócs PhD. Konajúca osoba:

Číslo dokladu totožnosti: Rodné M M B i ( ’ is lo  d o k la d u  t o i o / n o s l i :

mesto@filakovo.sk

Rodné číslo:

Predmet financovania

Výrobca, model, výbava: Nová ŠKODA Superb Style 2.0TDI 110 kW Farba: Šedá metalíza tmavá

Číslo karosérie (VIN): TMBAH9NP7H7537992 Zdvih, objem: 1968 cm3 Rok výroby: 2017 Výkon: 110 kW

Predávajúci: AUTO PARK BREZNO, s.r.o.. Cesta osloboditeľov 2419/21, 97701 BREZNO, IČO/RČ: 47859474

Základné podmienky úveru

Žiadosť zo dňa: 07.04.2017 Doba nároku na čerpanie úveru do: 07.04.2017 Doba splácania v mesiacoch: 48

Kúpna cena predmetu financovania: 28 200,00 €

Klientom vopred zaplatená časť kúpnej ceny (20,00 %): 5 640,00 €

Výška úveru: 22 560,00 €

Úroková sadzba: 4,25 % p.a.

Spracovateľský poplatok pri uzavretí Zmluvy (0,00 %): 0,00 €

Spracovateľský poplatok pri ukončení Zmluvy (0,00 %): 0,00 €

Mesačné poistné - ŠKODA poistenie:

Mesačné poistné - havarijné poistenie - H P:

Mesačné poistné - povinné zmluvné poistenie - PZP: 

Mesačné poistné - poistenie finančnej straty - GAP: 

Mesačné poistné - poistenie schopnosti splácať - PSS:

http://www.nbs.sk
mailto:mesto@filakovo.sk


ŠKODA Financial Services
Úver. Lízing. Poistenie. Mobilita.*

Š K O D A

4,2 Klient č.: 255905

Dohodnuté zmluvné vzťahy

Veriteľ poskytuje na základe žiadosti klienta klientovi úver. Klient sa zaväzuje veriteľovi poskytnuté peňažné prostriedky včas a riadne vrátiť v splátkach, 
ktorých výška a splatnosťje uvedená v splátkovom kalendári, zaplatiť úroky, spracovateľský poplatok pri uzavretí Zmluvy, spracovateľský poplatok pri 
ukončení Zmluvy a ďalšie prípadné poplatky v zmysle aktuálneho sadzobníka veriteľa.

Prílohu a neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o AutoKredite (VZP), ktoré podrobnejšie upravujú práva a 
povinnosti zmluvných strán. Klient podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s ich obsahom oboznámil, rozumie im a súhlasí s nimi.

Klient je povinný poistiť predmet financovania v súlade s článkom V VZP tejto Zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak.

Prílohu a záväznú súčasť tejto Zmluvy tvorí splátkový kalendár stanovujúci výšku a splatnosťjednotlivých splátok úveru a protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu financovania.

Prílohu a záväznú súčasť tejto Zmluvy tvorí sadzobník poplatkov, ktorý je uvedený na www.vwfs.sk/sadzobnik-poplatkov.

* Poistenie - poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava,
IČO 35 835 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS 
pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami.

Veriteľ: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. '’KÍiéht: Mesto Fiľakovo
Zastúpená: AUTO PARK BREZNO, s.r.o. Konajúca osoba: Mgr. Attila Agócs PhD.

/Konajúca osoba: Miloš Dunajský

BREZNO, 07.04.2017

http://www.vwfs.sk/sadzobnik-poplatkov

