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Zmluva o úvere CarCredit 4L457o22L3

i.';'ĺ'''l l.t;x ĺ;ŕ ĺ,,' ľ |'. ľ.i'.:':

Veriteľ (ďalej len ,ľeriteľ"}

..: t 1,.,:: i. ... 
:,-:.t. ) j,':,t : i.il.

obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
Zapísaný v:

Dlžník {ďalej len ,,dĺžnĺk")

obchodné meno:

Zastúpený:
SídIo:

PoštoVá adresa:
Zapísaný v:

značka a typ:

Druh predmetu:
Číslo karosérie (VlN)

Rok výroby:
Spôsob použiťa:

Unicredit Leasing Slovakia, a.s.

Pavol Vondra, splnomocnený zástupca
šancová L l 

^, 
aL4 99 Bratislava

obchodný re8ister okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa'

Vložka: 1555/B

tČo:
lČ DPH:

Bankové spo'ienie:

IBAN:

swrFT/BrC:

tČo:
lč DPH:
IBAN:

swlFT/BrC:
Telefón:
Email:

Kúpna cena s DPH: 1)

Časť kúpne; ceny hradená dlžníkom

tčo:
lČ DPH:

IBAN:

35730978
sK2020251321

UnicÍedit Bank Czech Republic and Slovakia, a's.'

sK6911110000000005284110
UNCRSKBX

36290815
sK2022r64067
sK6856000000006908121002

+421 908 553 355
starosta@krajne.sk

17 209,00 EUR
1 720,90 EUR

tt. I' 11 i.: i}iii i: t ? i: 7 1.U t \t

Veritel,sa zaväzu.je poskytnúť dlžníkovi úver v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na obstaranie Predmetu financovania podl'a čl' lll', ktorý je

špecifikovaný v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi dlžníkom a predávajúcim, resp. záväznej objednávke dlžníka. Dlžník kupuje predmet financovania na základe kúpnej

zmluvy do svojho Vlastnĺctva od predávajúceho podl'a č|. Ill. Dlžník si zaväzu1e poskytnutý úver použiť výlučne na financovanie kúpy Predmetu financovania a vráťť

veritelbvi poskytnutý úver s príslušenstvom riadne a včas za podmienok dohodnutých Vtejto zmluve o úVere'

]':' iľl' ' !il, i ĺr! l ,'ĺ rll.ll: ] | l 'i ľ1i. ;}i\J;',; .!'l:':, '''

Predmet financovanae

Veritel' poskYtuje dlŽníkovi úver za účelom obstarania predmetU financovania:

SLV s.r.o.

Ján Konečník, Konateľ
Krajné 52, 916 15 Kľajné
Krajné 52,916 16 Krajné

obchodný register okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka

18s37/R

Dacia Duster TCe 96 S&S GPF Comfort 4x4

osobné vozidIo
vF1HJ040565544558
2020
Bežné použi6e

ELA CAR s.r.o.

Braťslavská Ĺs317L24,921 01 Piešťany

36 mesiacov
36

mesačná
526D9

Ďalšie údaje o predmete financovania sú uvedené V Preberacom protokole'

PredávaiúcilDodávateľ (ďal ej aj " pred ávajúci " a l ebo''d od ávateľ' }

obchodné meno:

Sídlo:

Doba trvania fi nancovania:

Počet splátok:
Periodicita:
Akcia:

36220329
sK2020168667
sK86020000000032043528S3

1\,! ia,.t|',j.f\i'i,Ľi' 11{Ji\'1?: Ĺ'} 1'1\.i:, ť1''.

Veritel' a dlžník sa dohodli, že na účel uvedený v čl. ll. veritel'poskytne dlžnĺkovi úver v dohodnute1 výške za nižšie

prevodomnaúčetpredávajúcehopodvariabilnýmsymbolom:4745702273,pokial'sazmluvnéstranynedohodnúinak'

uvedených podmienok a to bezhotovostným

15 488,10 EURVýška poskytnutého úveru

AdministratíVny poplatok:

Ročná úroková sadzba:

O,OO EUR
4,40 %Flx

Úverová splátka:2} 1. - 35. s poistením: 530'45 EUR

7}ĺill,ĺ;l ĺl i:rlĺ:ĺĺ: {.'rĺí.'rr::t||'.t; 4.j.''j'|i"J|'i;:}..r'1
':1iľ:j:l':.;: ':' :ĺ. ;



v. PslsĺEĺllE

Generali poisťovňa,a's. Balíček - KASKO, GAB Poistná suma:3)
PzP Poistná sadzba:

Ročné poistné:

17 209,00 EUR
4,9r%

844,96 EUR

Dlžník vyhlasuje, že sa zoznámil s podmienkami poistenĺa.

vl. ňAlšĺr PÔDMttNxY ÚvťRu

Zabezpečenie úveru je dohodnuté formou: (i) zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k hnuteľ., .

Práva a povinnosti zmluvných strán, vypl,ývajúce z tejto zmluvy, vzniknú len vtedy, ak dlžník najneskôr do 30'6.2020 : (i) predloží veriteľovi preberací protokol o
odoradaní a prevzatí predmetu financovania podpísaný medzi ním a predávajúcim (ii) a predložĺ veriteľovi konečnú faktúru vystavenú predávajúcim kde je kúpna
cena rozdelená na časť hradenú klientom a čaď hradenÚ úverom. (iii) uzatvorí zmluvu o zriadení zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva k predmetu
financovania a v prípade, ak je tento zapísaný v registri, zabezpečí zmenu vlastníka a drŽiteľa v príslušnom re8istri, .

Zabezpečenie úveru a možnosť veriteľa uplatniť zabezpečenie trvá aj Vtedy, ak veriteľ píiomne odstúpil od tejto zmluw alebo ju vypovedal v súlade s touto
zmluvou a právnymi predpismi a to až do úplného splnenia všetkých záväzkov dlžníka na Vrátenie poskytnutého úveru s príslušenstvom a všetkými peňažnými
záväzkämi z tejto zmluvy.

Dlžník vyhlasuje, že sú mu známe obchodné podmienky veriteľa pre úverové financovanie vyššie uvedenej verzie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

zmluVné strany s obsahom vyššie uvedeného dokumentu súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy nasledovne:

8:Q.2o2!J I Piešťa1y Piešťany

Unicredit Leasing Slovakia, a.s.
Veriteľ
(dátum, miesto a podpis) (dátum, miesto, a pečiatka )

lí.n
Meno a (paličkoWm
písmom)

q.,6.?9?9,

SLV s.r.o.
DlžnÍk

il] ililil ilillt

El'Á CAR s.ľ.o.
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