MINI Financial Services
Ponuka podnikateľského úveru
Ponuka pripravená pre: („Klient“)
Vypracoval: Jana Tiklova, tiklova.jana@autopalace.sk, +421 903 777 516
Číslo ponuky: 1906/2021 a názov akcie: MINI Úver 1,99% 4
Dátum ponuky: 29.09.2021. Táto ponuka je platná do: 29.10.2021
Predmet financovania: MINI 5d Cooper 5d (Automat)
Druh predmetu:
vozidlo
Kúpna cena s DPH:
Stav predmetu:
nové
Kúpna cena bez DPH:
Spôsob užívania:
bežné užívanie
20% DPH:

26 959,00 EUR
22 465,83 EUR
4 493,17 EUR

Parametre financovania a kalkulácie
Bežný / štruktúrovaný úver
Kúpna cena s DPH:

26 959,00 EUR

Časť kúpnej ceny hradená Klientom:

50,00% / 13 479,50 EUR
Celková výška istiny Úveru:
13 479,50 EUR
Doba trvania úveru, Počet splátok úveru, Frekvencia 72 mesiacov odo dňa čerpania Úveru, 72, Mesačne
splácania:
0,00% z financovanej hodnoty; / 0,00 EUR
Jednorazový poplatok (podľa VPUF):
Splátka úveru (t. j. splátka istiny a úrok):
Záujem o doplnkovú službu poistenia:

198,77 EUR
NIE

Výber poistenia:

Individuálne

Celkom k úhrade:

198,77 EUR Mesačne

Koeficient navýšenia:

1,031

Ponuka poistenia pre Klienta:
Klient je povinný zabezpečiť poistenie predmetu financovania v súlade s VPUF.
Podmíenky individuálneho poistenia:
Vozidlo musí byť poistené po celú dobu trvania zmluvy o financovaní, a to minimálne na poistnú sumu rovnajúcu sa cenníkovej cene
vozidla pred zľavou, s príslušenstvom a DPH. Spoluúčasť v prípade havarijného poistenia najviac do výšky 10%, min. 300 Eur. Územná
platnosť – vozidlo môže byť použité mimo územia Slovenskej republiky, iba pokiaľ uvažované miesto prevádzky neleží vo vojenskej oblasti,
na ktorú sa havariiné poistenie nevzťahuje. Limity poistenia zodpovednosti za škodu zpôsobené prevádzkou vozidla (PZP) – minimálne vo
výške 5,24/1,05 mil. Eur. Akceptované poisťovne – Allianz, Generali, Kooperativa. Iné poisťovne je možné výnimočne akceptovat po
písomnom súhlase BMW Financial Services. Vlastník a prevádzkovateľ vozidla zapísaný v poistnej zmluve musí korešpondovať s údajmi
uvedenými vo veľkom technickom preukaze. Ak poisľovňa vyžaduje uviesť v poistnej zmluve tiež informáciu o forme financovania vozidla,
je nutné túto informáciu uviesť v súlade so skutočnosťou, teda že vozidlo je financované, prípadne akou formou (úverom, či leasingom).
Doklady k doloženiu: kópia poistnej zmluvy a zelenej karty (najneskôr pred prevzatím vozidla), originál vinkulácie v prospech BMW
Financial Services Slovakia s.r.o. (do päť pracovných dní po prevzatí vozidla).

Údaje o veriteľovi, predajcovi a sprostredkovateľovi úveru
Veriteľ/Spoločnosť
Predajca predmetu financovania a sprostredkovateľ
úveru
BMW Financial Services Slovakia s. r. o.
Auto Palace Bratislava s. r. o.
Adresa: Karadžičova8, 821 08 Bratislava - mestská časť Adresa: Vajnorská 136/C, 831 04 Bratislava
Ružinov
IČO: 53076923
IČO: 17320712
Telefón: +421 233331099
Telefón: +421 903 777 516
E-mail: tiklova.jana@autopalace.sk
E-mail: bmwfs@bmw.sk
Podklady potrebné pre posúdenie žiadosti o financovanie:
• Vyplnená a podpísaná žiadosť o financovanie.
• Osoby samostatne zárobkovo činné predložia daňové priznanie k dani z príjmu za predchádzajúce účtovné obdobie (s potvrdením
elektronického podania na finančnú správu alebo dokladom o úhrade dane)
Ďalšie informácie
Spolu s uzavretím zmluvy o podnikateľskom úvere môže Spoločnosť, ako Veriteľ a poskytovateľ úveru, vyžadovať poskytnutie
zabezpečenia k predmetu financovania. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžadovať aj iné formy zabezpečenia úveru.
Klient berie na vedomie, že úver môže byť poskytnutý až po uzavretí samostatnej písomnej zmluvy o podnikateľskom úvere medzi
MINI Financial Services je ochranná známka používaná spoločnosťou BMW Financial Services Slovakia s. r. o.,so sídlom Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov,
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Spoločnosťou a Klientom. Klient nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny alebo úpravy tejto ponuky. Akýkoľvek prejav smerujúci k
prijatiu tejto ponuky ktoroukoľvek stranou nemá za následok uzatvorenie zmluvy o podnikateľskom úvere, ani nemá iné právne účinky.
Tento dokument označený ako ponuka sa nepovažuje za návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle ustanovenia §43a a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia §276 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a predmetné ustanovenia sa na túto ponuku nevzťahujú.
Táto ponuka nie je právne záväzná nezaväzuje žiadnu zo strán k uzavretiu zmluvy o podnikateľskom úvere. Táto ponuka je indikatívna, a v
prípade, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy o podnikateľskom úvere, jej obsah podlieha internému schváleniu v rámci Spoločnosti, bude daný
výsledkom rokovaní, posúdením úveru schopnosti Klienta a dohodou strán a môže sa vo všetkých bodoch odchýliť od ustanovení tejto
ponuky. Táto ponuka nie je určená pre spotrebiteľov.
Informácie o spracovaní osobných údajov
Vaše údaje v rozsahu meno a priezvisko, prípadne ďalšie údaje, ktoré o sebe oznámite sprostredkovateľovi úveru, bude spracovávať
Veriteľ, ako prevádzkovateľ, a Predajca, ako jeho sprostredkovateľ, a to za účelom spracovania tejto ponuky a vykonania opatrení pred
uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť. Veriteľ ďalej môže spracovávať Vaše údaje z verejne dostupných zdrojov, ako sú obchodný alebo
živnostenský register. Údaje budú spracované v elektronickom informačnom systéme a budú natrvalo odstránené po 6 mesiacoch od
dátumu vystavenia ponuky.
Počas tejto doby máte samozrejme právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie ich spracovanie a odovzdávanie, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nezrovnalostí sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na bmwfs@bmw.
sk. Taktiež môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská
republika. Viac informácií k spracovaniu údajov môžete nájsť v dokumente Informácie o spracovaní osobných údajov na www.bmw.sk/fs.
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