
Informativna ponudba za finančni leasing

 17.593,99 EURCena vozila/objekta financiranja (z DDV in DPMV)

Km / leto

Odplačilna doba

Vozilo/objekt financiranja

Porsche Inter Auto d.o.o.  Podružnica LjubljanaStranka

Številka ponudbe

84 mesecev

0

VOLKSWAGEN OV Golf Comfortline 1.5 TSI BM ACT 96kW

01414262, F_VWBON19 *122*122

Polog

Ostanek vrednosti

Znesek financiranja

 3.518,80 EUR

 0,00 EUR

 14.075,19 EUR

Mesečni obrok  208,33 EUR

Rizični sklad *

Stroški obdelave * 

Polog  3.518,80 EUR

 100,00 EUR

 0,00 EUR

Prvo plačilo vključno z DDV-jem  3.827,13 EUR

EOM 7,01%

* V stroških obdelave in rizičnega sklada je že vključen davek na finančne storitve. DDV na stroške obdelave in rizičnega sklada ni 

obračunan na podlagi 5. točke 39. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Ur. list RS št. 141/06)

Pred prevzemom vozila mora kupec pri eni od slovenskih zavarovalnic skleniti kasko zavarovanje, ki vključuje tudi kasko zavarovanje proti 

kraji. Veljavnost ponudbe je 14 dni. EOM 7,01% velja na dan informativne ponudbe. Navedena efektivna obrestna mera (EOM) se lahko 

spremeni, če se spremenijo stroški refinanciranja, če se spremenijo stroški obdelave leasinga ali rizičnega sklada ali če se spremeni datum 

zapadlosti obrokov.

Način odplačevanja obveznosti po predmetni pogodbi je anuiteten. V Efektivni obrestni meri niso zajeti stroški povezani z uporabo 

vozila/objekta financiranja. Skupni stroški leasinga so izračunani kot: odplačilna doba x mesečni obrok + stroški obdelave + rizični sklad - 

Seznanjen/a sem, da bo Skupina PFGS zgornje osebne podatke, ki sem jih posredoval /a prodajnemu svetovalcu, uporabila za namen 

priprave informativne ponudbe za financiranje vozila /objekta financiranja in/ali zavarovanja, saj sem izkazal/a interes za sklenitev 

pogodbenega razmerja. Skupina PFGS osebnih podatkov ne bo uporabila za nobene druge namene ter jih bo hranila največ eno leto od 

vnosa podatkov (zaradi izdobave naročenega vozila ali zaradi spremembe ponudbe). 

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v PFGS najdete na https ://www.porscheleasing.si/podjetje/varstvo_osebnih_podatkov ali na 

naslovu dpo.pfgs@porsche.si 

Datum: 17.9.2019 Ponudbo izpisal: Klobasa Christian

Ponudba velja 14 dni od datuma izstavitve. Ponudbo pripravil: Klobasa Christian      


