
Součástí je elektronická kniha jízd s množstvím užitečných funkcí a reportů, smlouva na 2 roky. 

EXKLUZIVNÍ  
NABÍDKA FINANCOVÁNÍ  
NOVÉHO VOZU PRÁVĚ  
PRO VÁS!  

Co Vám nabízíme? 

 Financování osobních a užitkových automobilů všech značek a modelů 
 Financování Vašich dalších investičních potřeb včetně pojištění a další doplňkové služby na míru 
 Okamžitý přehled o Vaší smlouvě v online prostředí, kde můžete vyřizovat Vaše požadavky

Operativní leasing pro podnikatele  
Operativní leasing Vám umožňuje výhodně a komfortně provozovat firemní osobní a užitkové vozy, rovnoměrně   
plánovat investice, řídit náklady v čase a využívat řady služeb, aniž by byl předmět financování ve Vašem majetku.

Proč je pro Vaše podnikání operativní leasing nejlepší volbou? 

 Uhradíme za Vás všechny administrativní poplatky a postaráme se Vám o kompletní servis vozidla  
 Pouze jedna měsíční splátka, kterou si nastavíte dle Vašich potřeb 
 Kompletní daňové odpisy 
 S GPS monitorovacím systémem CCS Carnet budete mít svá vozidla neustále pod kontrolou

Úvěr pro podnikatele 

Jste firma, obec, dopravní podnik, rozpočtová organizace, či jiný subjekt, který má možnost čerpat dotační  
programy, jejichž poskytnutí je vázáno na vlastnictví financovaného předmětu? Proto právě podnikatelský  
úvěr je pro Vás to pravé.

 
Proč je pro Vaše podnikání úvěr nejlepší volbou? 

 Výhodné pojištění včetně akčních balíčků (povinné ručení na rok zdarma, pojištění čelních skel zdarma,  
  asistenční služby apod.) 
 Uzavření smluv bez poplatků 
 Účelový úvěr, který Vám zajistí ekonomické vlastnictví předmětu financování 
 Předčasné ukončení Vaší smlouvy kdykoliv

Máte zájem?  
Kontaktujte nás a odjeďte v novém voze!

266 108 180financovani@ccs.cz



operativní leasing

pořizovací cena (bez DPH) 333 924, 79 Kč

pořizovací cena (vč. DPH) 404 049 Kč

doba nájmu 48 měsíců

projezd/rok 30 000 Km

služby zahrnuté ve splátce

havarijní pojištění 10%/10 000 Kč

povinné ručení 62mil/62mil.

pojištění skel ve vozidle limit  15 000 Kč

silniční daň ano

poplatek za rádio ano

údržba a servisní náklady ano

náklady na pneuservis vč. uskladnění ano

platební karta CCS ano

technická asistenční služba ano

dálniční poplatek ano

reporting ano 

správní poplatek ano

měsíční splátka celkem (bez DPH) 8 348,50 Kč

DPH 21% 1 753,19 Kč

měsíční splátka celkem (vč. DPH) 10 101,69 Kč

operativní leasing

pořizovací cena (bez DPH) 499 234, 71 Kč

pořizovací cena (vč. DPH) 604 074 Kč

doba nájmu 48 měsíců

projezd/rok 30 000 Km

služby zahrnuté ve splátce

havarijní pojištění 10%/10 000 Kč

povinné ručení 62mil/62 mil. 

pojištění skel ve vozidle limit  20 000 Kč

silniční daň ano

poplatek za rádio ano

údržba a servisní náklady ano

náklady na pneuservis vč. uskladnění ano

platební karta CCS ano

technická asistenční služba ano

dálniční poplatek ano

reporting ano

správní poplatek ano

měsíční splátka celkem (bez DPH) 11 902,50 Kč

DPH 21% 2 499, 53 Kč

měsíční splátka celkem (vč. DPH) 14 402, 03 Kč

Ford Focus  
Trend Kombi 1,5 Duratorq TDCi, 88 kwní

Ford Transit 
VAN 310 Base 2.0 TDCi, 77Kw L2í

úvěr

pořizovací cena (bez DPH) 505 020 Kč

pořizovací cena (vč. DPH) 611 074 Kč

délka splácení 48 měsíců

akontace 30%

poplatek 0%

měsíční splátka bez pojištění 9 529 Kč

havarijní pojištění (10%/10 000 Kč) 612 Kč

povinné ručení (62mil/62mil) 718 Kč

měsíční splátka celkem 10 859 Kč

Podíl akontace ve vztahu ke splátce 3 775 Kč

Měsíční kumulovaný výdaj  
klienta celkem

14 634 Kč

úvěr

pořizovací cena (bez DPH) 338 057 Kč

pořizovací cena (vč. DPH) 409 049 Kč

délka splácení 48 měsíců

akontace 30%

poplatek 0%

měsíční splátka bez pojištění 6 373 Kč

havarijní pojištění (10%/10 000 Kč) 612 Kč

povinné ručení (62mil/62mil) 471 Kč

měsíční splátka celkem 7 457 Kč

Podíl akontace ve vztahu ke splátce 2 535 Kč

Měsíční kumulovaný výdaj  
klienta celkem

9 982 Kč

- výhodné
pojištění

- uzavření
smlouvy
bez
poplatků

- předčasné
ukončení
smlouvy
kdykoliv

ÚVĚR NEBO OPERATIVNÍ LEASING?

- kompletní
servis

- GPS
monitoring
CCS Carnet

- individuální
měsíční
splátky

- úplné
daňové
odpisy
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Akční nabídka modelů Ford platí do 30.9.2017. 

Zaujala Vás naše nabídka nebo preferujete jiný typ vozidla? Připravíme financování přesně dle Vašich potřeb! 
Kontaktujte nás na níže uvedené emailové adrese či telefonním čísle. 

266 108 180financovani@ccs.cz


