
 Podmínky - leasing 

Zaměstnanci: 

-min. rok pracovat u stejného zaměstnavatele 
-min. rok bydlet na stejné adrese 
-dva doklady totožnosti 
-min. akontace 10%, maximální 70% 
-min doba splácení 12 měsíců, maximální 60 měsíců

 
Doložíte: 

-pracovní smlouvu 
-nájemní smlouvu o bydlení (nájemci), nebo výpis z Katastru nemovitostí (ti, kteří bydlí ve vlastním 
bydlení, nebo *čestné prohlášení (notářsky ověřený podpis) majitele bytu, či domu ve kterém 
bydlíte (toto se týká osob, které bydlí bez nájemní smlouvy např. u svých rodičů, či u rodičů 
partnera, partnerky) 
-dva doklady totožnosti z obou stran 

OSVČ: 

-min. rok podnikat 
-min. rok bydlet na stejné adrese 
-dva doklady totožnosti 
-min. akontace 10%, maximální 70% 
-min doba splácení 12 měsíců, maximální 60 měsíců 

Doložíte: 

-poslední daňové přiznání oražené razítkem FÚ 
-nájemní smlouvu o bydlení (nájemci), nebo výpis z Katastru nemovitostí (ti, kteří bydlí ve vlastním 
bydlení, nebo *čestné prohlášení (notářsky ověřený podpis) majitele bytu, či domu ve kterém 
bydlíte (toto se týká osob, které bydlí bez nájemní smlouvy např. u svých rodičů, či u rodičů 
partnera, partnerky) 
-dva doklady totožnosti z obou stran 

Právnické osoby: 

-min. rok podnikat 
-min. rok bydlet na stejné adrese (jednatel, či společník) 
-dva doklady totožnosti (jednatel, či společník) 
-min. akontace 10%, maximální 70% 
-min doba splácení 12 měsíců, maximální 60 měsíců 

Doložíte: 

-poslední daňové přiznání oražené razítkem FÚ 
-nájemní smlouvu o bydlení (nájemci), nebo výpis z Katastru nemovitostí (ti, kteří bydlí ve vlastním 
bydlení, nebo *čestné prohlášení (notářsky ověřený podpis) majitele bytu, či domu ve kterém 
bydlíte (toto se týká osob, které bydlí bez nájemní smlouvy např. u svých rodičů, či u rodičů 
partnera, partnerky) 
-dva doklady totožnosti z obou stran 



Financujeme 

-automobily od roku výroby 2000 s vyjímkou veteránů, tam není samozřejmě rok výroby omezen 
-cena vozu musí odpovídat aktuální ceně na trhu ojetin (sauto.cz, tipcars.cz atd.) 
-minimální financovaná částka 30000,- Kč 
-maximální financovaná částka u prvožadatelů 300000,- Kč 

Záznamy v registrech neřešíme, ale jsou-li proti Vám   vedeny exekuce (1-3), tak Vám   
úměrně závažnosti těchto exekucí zvýšíme akontaci  .   Pokud nesplňujete jednu z   
podmínek (rok pracovat, rok bydlet), ještě není nic ztraceno, je možné to řešit, buď 
ručitelem, který naše podmínky splňuje, nebo složením vyšší akontace  . Máte-li velký   
počet exekucí (3 a více) a nemáte žádného ručitele, je zde ještě   poslední možnost   a to   
složit 50% akontaci, splátky jsou však v tomto případě o něco vyšší, než u ostatních 
našich produktů, neboť zde podstupujeme výrazně vyšší riziko pozdního placení splátek 

Postup: 

V případě Vašeho zájmu o naši nabídku financování nás kontaktujte s Vaším celým 
jménem, emailovým a telefonickým kontaktem! Vaši poptávku předáme k vyřízení a 
budete informováni o dalším postupu.

KONTAKT: thomos333@gmail.com, 
http://www.vpujcka.cz/napiste-nam/  s předmětem „LEASING„

Etický kodex: 

Plně respektujeme a ctíme etické předpisy ČLFA (http://www.clfa.cz/dokumenty/etika.pdf) a  
striktně se vymezujeme proti podvodným a lichvářským společnostem, které půjčují za stovky až  
tisíce procent RPSN a zpravidla není jejich cílem poskytovat leasing, či úvěr, s cílem aby jim zákazník  
splácel, ale dovést jednotlivé subjekty do exekučního řízení a připravit je tak o majetek. 
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