
MINI Financial Services

Datum nabídky:  03.11.2022 a její platnost do: 03.12.2022 
Nabídka pro: plátce DPH 

914 684,00 Kč

755 937,19 Kč

21% DPH:  158 746,81 Kč

Údaje o pojištění

Údaje o poskytovateli, dodavateli / zprostředkovateli úvěru

•

•

•
•

•
•

•

Nabídka podnikatelského úvěru

Číslo nabídky 10010/2022, a název akce: Uver_4

Poznámka:  
Předmět financování: MINI Clubman Cooper (Automat)

Kupní cena s DPH:Druh předmětu: vozidlo

Kupní cena bez DPH:Stav předmětu: nové

Způsob použití: Běžné použití

Klient pojistí Předmět financování ve prospěch Společnosti s pojistným krytím schváleným Společností v souladu s VPUF.

Poskytovatel úvěru Dodavatel Předmětu financování a 
Zprostředkovatel úvěru

invelt s.r.o. PrahaBMW Financial Services Czech Republic s.r.o.

Adresa:  Jeremiášova 1127/5, 155 00 PrahaAdresa: Bucharova 2817/13, 158 00 Praha 5

IČO: 25208047IČO: 08112312

Telefon: +420 724530005Telefon: 

E-mail: petra.oudesova@invelt.comE-mail: info@minifs.cz

Podklady potřebné pro posouzení Žádosti o financování:
Vyplněná a podepsaná Žádost o financování.
Účetní závěrka za předchozí období

Podmínky individuálního pojištění:
Vozidlo musí být pojištěno po celou dobu trvání smlouvy o financování, a to minimálně na pojistnou částku rovnající se 
obecné ceně takového vozidla, kterou je konečná výše kupní ceny vozidla bez příslušenství uvedená na faktuře s DPH 
pro neplátce DPH a bez DPH pro plátce DPH.
Spoluúčast v případě havarijního pojištění – nejvýše „10 %, min. 10 000 Kč“.
Územní platnost – vozidlo může být použito mimo území České republiky, pouze pokud uvažované místo provozu neleží 
ve válečném pásmu a Havarijní pojištění a Pojištění odpovědnosti vozidla v dané zemi poskytuje stejný rozsah 
pojistného krytí, jako kdyby k pojistné události došlo na území České republiky.
Limity pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla – minimálně ve výši 50/50 mil. Kč.
Akceptované pojišťovny – Allianz, Generali Česká pojišťovna, Kooperativa. Jiné pojišťovny lze výjimečně akceptovat po 
písemném souhlasu BMW Financial Services.
Vlastník a provozovatel vozidla zapsaný v pojistné smlouvě musí korespondovat s údaji uvedenými ve velkém 
technickém průkazu.
Vyžaduje-li pojišťovna uvést v pojistné smlouvě také informaci o formě financování vozidla, je nutné tuto informaci 
uvést v souladu se skutečností, tedy že vozidlo je financováno, případně jakou formou (úvěru či leasingu).

Doklady k doložení: kopie pojistné smlouvy a zelené karty (nejpozději před převzetím vozu), originál vinkulace ve prospěch 
BMW Financial Services Czech Republic s.r.o. (do pěti pracovních dnů po převzetí vozu).
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Multikalkulace:

Doba trvání Úvěru, Počet 
Splátek Úvěru, Četnost 
splácení:

Část kupní ceny 
hrazená Klientem:

Celková výše 
jistiny Úvěru:

Splátka Úvěru (tj. 
splátka jistiny a 
úrok):

Skupinové pojištění MINI 
Financial Services / 
Pojistné:

Celkem k úhradě:

12 měsíců / 12 splátek / 
měsíčně

457 342,00 Kč / 
50%

457 342,00 Kč 38 111,83 Kč 38 111,83 Kč Ne

12 měsíců / 12 splátek / 
měsíčně

548 810,40 Kč / 
60%

365 873,60 Kč 30 489,47 Kč 30 489,47 Kč Ne

12 měsíců / 12 splátek / 
měsíčně

640 278,80 Kč / 
70%

274 405,20 Kč 22 867,10 Kč 22 867,10 Kč Ne

24 měsíců / 24 splátek / 
měsíčně

640 278,80 Kč / 
70%

274 405,20 Kč 11 433,55 Kč 11 433,55 Kč Ne

Nabídka připravena pro: 
Vypracoval: Dominika Sadilkova, dominika.sadilkova@invelt.com, +420 725 037 166



MINI Financial Services

Další informace:

Nabídka podnikatelského úvěru

Spolu s uzavřením úvěrové smlouvy může Poskytovatel úvěru vyžadovat zajišťovací převod vlastnického práva k Předmětu 
financování. Poskytovatel úvěru si vyhrazuje právo vyžadovat i jiné druhy zajištění.

Klient bere na vědomí, že úvěr může být poskytnut až po uzavřené písemné smlouvy mezi oběma stranami. Není možné, aby 
Klient sám činil jakékoli odchylky k této nabídce. Jakýkoliv projev přijetí této nabídky kteroukoliv stranou nemá za následek 
uzavření smlouvy o podnikatelském úvěru, ani jiné právní účinky. Tento dokument označený jako nabídka tak není návrhem 
na uzavření smlouvy ani veřejnou nabídkou ve smyslu §1731 a násl., resp. §1780 a násl. zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, uvedená ustanovení na něj nedopadají a není právně závazný ani nezakládá žádné osobě žádná oprávnění. 
Ustanovení této nabídky jsou orientační, a pokud dojde k uzavření smlouvy, její obsah bude dán výsledkem jednání, 
posouzením úvěruschopnosti Klienta a dohodou stran a může se ve všech bodech odchýlit od ustanovení této nabídky. Tato 
nabídka je otevřená a nezavazuje žádnou ze stran k uzavření smlouvy o úvěru.

Jako vlastník vozidla ve Velkém technickém průkazu bude uvedena společnost BMW Financial Services s.r.o., klient bude 
zapsán jako provozovatel vozidla.
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