
KONVEKTOMAT
 www.euroleasing.cz Jana Komínková  /  +420 608 345 108  /  kominkova@euroleasing.cz

platba při odběru zboží

a zbytek jednoduše zaplatíte v měsíčních splátkách: odpočet DPH
nárokujete ihned po předání

12 měsíčních splátek

18 měsíčních splátek

23 měsíčních splátek

0 0

v bez poplatků v 100% schválení v jen žádost  v odpočet DPH

KONVEKTOMAT

Prodejní cena bez DPH Prodejní cena vč. DPH

JUDr. Milan Baláš – InterBa
JUDr. Milan Baláš www.interba.cz

info@interba.cz

Využijte exkluzivní platební podmínky, které Vám nabízíme ve 
spolupráci se společností EUROLEASING CZ!

36 300

13 008
33 390

8 974
34 335

7 260
35 280

6 300

POSTUP:                                                                                                                
      1) Vyplnit  ŽÁDOST **                                                                                   
                                    2) Do 24 hodin automaticky SCHVÁLÍME                     
                                                                                                 3) PODPIS  
smlouvy u prodejce, nebo u Vás.                                                                       
                                               4) PLATBU PŘEDEM uhradíte prodejci při 
odběru zboží                                                                                                5) 
Platíte dohodnuté SPLÁTKY                                                                               
                                                                                                  Pozn. splátky je 
možné kdykoliv doplatit

150 000 181 500

603 167 991



CZ dotace 0,05   

KALKULACE FINANCOVÁNÍ
 www.euroleasing.cz Jana Komínková  /  +420 608 345 108  /  kominkova@euroleasing.cz

Specifikace stroje nebo zařízení: KONVEKTOMAT

Prodejní cena vč. DPH:

Krátkodobé financování: 3-24 měsíců
        on-line schválení a uzavření smlouvy        do 300 tis. Kč jen žádost

EXPRES TŘETINKA

platba předem platba předem

odpočet DPH: odpočet DPH:

12 splátek za 3 měsíce

18 splátek za 6 měsíců

24 splátek

krátkodobé financování 3-24 měsíců 1/3 při odběru, 2/3 za 3 měsíce,  3/3 za 6 měsíců

Dlouhodobé financování: 36-60 měsíců
         schválení do 24 hodin              podpis smlouvy u klienta

ÚVĚR LEASING

platba předem platba předem 0

odpočet DPH: odkupní cena:

36 splátek 48 splátek*

48 splátek 54 splátek*

60 splátek 60 splátek

úvěr na 36 - 72 měsíců leasing s odkupní cenou na konci splácení

 * jiná odkupní cena než uvedená v kalkulaci
  ze splátek leasingu a odkupní ceny je možný odpočet DPH

Veškeré částky jsou uvedené v CZK vč. DPH

181 500

36 300 62 315

35 280 32 445

13 008 62 315

8 974 62 315

6 958

36 300

31 500 10 890

4 584 4 376

3 547 3 984

2 926 3 672



JUDr. Milan Baláš – InterBa
JUDr. Milan Baláš www.interba.cz

info@interba.cz603 167 991



ŽÁDOST o financování
společnost

Žádost zašlete na e-mail: kominkova@euroleasing.cz 

Žádost zpracovává: Jana Komínková  /  +420 608 345 108  /  kominkova@euroleasing.cz             www.euroleasing.cz

ZÁJEMCE

Název zájemce:   IČ:

E-mail stat. zástupce: Mobilní tel. stat. zástupce:

WWW:   Facebook:

Jméno statutárního zástupce:   RČ statut. zástupce:

Číslo bankovního účtu společnosti: Číslo OP statut. zástupce:

Koresp. adresa (je-li jiná než sídlo):

PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ,  DODAVATEL

Předmět financování - značka, typ:

Typ předmětu: Měsíc předání předmětu: Nový  Použitý

Adresa umístění předmětu:

Cena předmětu bez DPH v Kč: Sazba DPH v %:

Platba předem v % : Počet měsícních splátek:

Název dodavatele: JUDr. Milan Baláš – InterBa

Kontaktní osoba dodavatele: JUDr. Milan Baláš Telefon na dodavatele:

FINANČNÍ  INFORMACE

Máte kontokorentní úvěr: Máte investiční úvěr: ANO  NE  ANO NE

Máte leasing, spotřeb.úvěr, půjčku: U společností: ANO  NE

Počet zaměstnanců:  Žádný  1-2  3-5  6-10  11-20  21-50  >50

Důvod pořízení předmětu:  Obměna zařízení  Rozšíření stávající podnikání  Nový podnikatelský záměr

Typ bydlení stat.zástupce:  Vlastní dům/byt  Splácený dům/byt  Státní/obecní byt  Pronájem  U rodičů, známých

Hlavní oblast podnikání: Délka podnikání v oboru: roků

EKONOMIKA ZÁJEMCE - odhad za poslední účetní období v tis. Kč

Tržby za prodej zboží poslední účetní rok: 

Výkony (=tržby za prodej vlast. zboží, služeb) za posl. rok:

Hospodářský výsledek před zdaněním za posl. účetní rok:

Čistý příjem za posl. měsíc: (měs.příjmy - měs. náklady):

Měsíční splátky za posl. měsíc (tj. úvěry, leasingy, půjčky apod.):

Aktuální zůstatek na bankovním účtu:

Aktuání hodnota majetku - auta, stroje, zařízení (bez zástavy): 

Specifikace majetku bez zástavy:

SEZNAM NEMOVITÉHO MAJETKU * jestli máte více než 2 nemovitosti, pošlete jejich seznam jako samostatnou přílohu

Typ (byt, pozemek, dům, rekr.objekt) Kraj Okres Obec Katastrální území

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY

 vyplněná Žádost

SOUHLAS ZÁJEMCE

PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE
1) Zájemce prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním Informačního memoranda EUROLEASING CZ na adrese www.euroleasing.cz

3) Zájemce prohlašuje, že má v úmyslu prostřednictvím EUL uzavřít smlouvu o financování podle § 1728-1730 OZ - Předsmluvní odpovědnost.  

4) Zájemce prohlašuje a stvrzuje svým podpisem pravost a úplnost všech údajů uvedených v této žádosti. 

PODPIS ZÁJEMCE

Datum: Jméno a příjmení: Podpis:

603 167 991

1) Zájemce souhlasí, aby společnost EUROLEASING CZ s.r.o. (dále jen EUL) ověřila údaje o jeho majetkové a osobní situaci, včetně údajů o příjmech a výdajích z dostupných registrů klientských informací 
za účelem posouzení jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky a zároveň i předávala informace o zájemci do těchto registrů. 

2) Zájemce souhlasí, že EUL údaje - např. jméno, příjmení, rodné číslo, sídlo, bydliště apod., které získal nebo získá od zájemce, resp. o jiných fyzických osobách v souvislosti se sjednáním  uzavřením a 
správou Smlouvy nebo Žádosti, uchová ve své evidenci po dobu, po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmů EUL a účelné pro budoucí nabízení služeb EUL a že EUL bude tyto údaje využívat výlučně pro 
plnění zákonných povinností, pro zajišťování svých obchodních zájmů, zejména pro účely uzavření a spravování Smlouvy, nabízení dalších služeb (i po skončení Smlouvy), příp. pro vymáhání pohledávek 
za zájemcem, přičemž uvedené služby pro EUL zajišťují a budou zajišťovat jménem EUL kromě jejích zaměstnanců rovněž třetí osoby, např. obchodníci, pojišťovny, inkasní agentrury, apod. - viz. dále 
www.euroleasing.cz.
3) Zájemce souhlasí, že v případě, že  poskytne EUL kopii občanského průkazu, rodného listu, řidičského průkazu, průkazu zdravotní pojišťovny či jiného dokladu a zároveň nesdělí EUL, že nesouhlasí s 
pořizováním a uchováváním kopií dokladů, bude EUL zpracovávat a uchovávat tyto kopie a údaje nacházející se na nich (vč. fotografie, a to po dobu 5 let od data podpisu této žádosti).

2) Zájemce prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou k politicky exponované osobě ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb a dále prohlašuje, že je skutečným majitelem zájemce  
podle definic na www.euroleasing.cz
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