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Navštivte webové stránky 
skodafinancialservices.cz nebo svého 
prodejce nových vozů ŠKODA, který vám 
s konfigurací pomůže.

KONFIGURACE 
NOVÉHO VOZU
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KONFIGURÁTOR
Svůj nový vůz ŠKODA můžete jednoduše nakonfigurovat pomocí online konfigurátoru, který naleznete na 
stránkách skoda-auto.cz.

Budete tak mít jistotu, že váš nový vůz ŠKODA bude ve všech směrech přesně odpovídat vašim 
požadavkům. Pokud si na konfiguraci netroufáte, váš prodejce vozů ŠKODA vám s ní rád pomůže.

Předběžné schválení financování vašeho nového vozu zjistíte na: 
vwfs.cz/online-predschvaleni-smlouvy/.

Nabídku nových vozů ŠKODA ihned k odběru naleznete na stránkách:
www.skoda-auto.cz/chci-vuz-skoda/nove-vozy-ihned-k-dodani
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QR kód pro konfigurátor 
ŠKODA.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:
Díky financování jednoduše můžete 
dosáhnout na lépe vybavený vůz? 
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   TESTOVACÍ
JÍZDA
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Objednejte si testovací jízdu u svého prodejce 
nových vozů ŠKODA.

TESTOVACÍ 
JÍZDA
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aNa webových stránkách ŠKODA 
si najdete i svého nejbližšího 
autorizovaného prodejce, u kterého si 
svůj vysněný vůz otestujete.

www.skoda-auto.cz
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VÝBĚR
FINANCOVÁNÍ
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VÝBĚR 
FINANCOVÁNÍ
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TIP
Nechte si hotovost, zůstane vám tak 
rezerva, kterou si můžete ponechat nebo 
investovat.

Věděli jste, že díky financování můžete 
jednoduše dosáhnout na lépe vybavený vůz?
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Financování vašeho vozu vám přináší množství výhod:
» splátka předem od 0 % z pořizovací ceny vozu
» zůstanou vám zdroje na rodinu, koníčky nebo podnikání
» nastavíte si výši splátek dle své potřeby
» akční nabídky mohou být i bez navýšení nebo s benefi tem zdarma
» stokoruna vydaná nyní má vyšší hodnotu než za rok
» vše zcela bez poplatků
» unikátní ŠKODA Pojištění vašeho vozu
» unikátní ŠKODA Pojištění součástí splátek

PROČ 
FINANCOVAT
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Nastavte si nízkou měsíční splátku a na konci 
financování se rozhodnete o dalším postupu podle 
svých aktuálních potřeb.

ROZLOŽENÍ 
CENY VOZU

TIP
Využijte nízké splátky ve 
svůj prospěch a vyberte si 
třeba vyšší stupeň výbavy 
svého nového vozu.

Nastavením parametrů 
financování dosáhnete 
snížení měsíční splátky.
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ÚVĚR – JAK TO 
FUNGUJE V PRAXI

»  výši splátky si nastavíte dle svých 
možností 

»  3 roky splácíte např. 4 899 Kč 
včetně kompletního pojištění

»  celkem zaplatíte 176 364 Kč 
vč. pojištění

»  vůz stojí 347 290 Kč
»  u prodejce zaplatíte splátku předem 

104 200 Kč (30 % z ceny vozu)

»  poslední nerovnoměrná splátka je 
138 916 Kč (40 % z ceny vozu)

»  na konci financování se rozhodnete 
o dalším postupu

SPLÁTKA
PŘEDEM

MĚSÍČNÍ
SPLÁTKA

POSLEDNÍ
NEROVNOMĚRNÁ
SPLÁTKA
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Příklad financování je 
pouze ilustrativní.

»  DOPLATÍM A VŮZ SI NECHÁM
doplatím jednorázově 138 916 Kč z úspor

»  ROZLOŽÍM SI SPLÁCENÍ vůz si nechám 
a rozložím si splácení na další roky

»   VŮZ VYMĚNÍM U PRODEJCE 
ŠKODA PLUS ZA NOVÝ 
prodejce vůz vykoupí, částka pokryje 
poslední nerovnoměrnou splátku a část 
splátky předem u nového vozu

3 ZPŮSOBY ÚHRADY POSLEDNÍ 
NEROVNOMĚRNÉ SPLÁTKY
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Mimořádná splátka
Máte k dispozici vyšší hotovost, 
kterou můžete vložit do svého 
vozu? Využijte možnost použít 
ji jako mimořádnou splátku ve 
svém fi nancování. Zkrátíte si 
tak dobu splácení nebo snížíte 
měsíční splátky.

» snížení měsíčních splátek
» zkrácení doby splácení
» lze vložit kdykoliv

FLEXIBILNÍ 
SPLÁCENÍ

Jak funguje odklad splátek
Nečekaná situace může nastat kdykoliv. 
V případě fi nančních potíží můžete využít 
odklad splátek na 2 měsíce (po 6 měsících 
řádného splácení), a to i opakovaně.

Jak snížit měsíční splátku
» mimořádná splátka
» prodloužení splácení

Pro bližší info kontaktujte 
Klientské centrum 
ŠKODA Financial Services: 
224 992 410, klient@vwfs.cz.
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OBJEDNÁNÍ
VOZU
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K uzavření smlouvy potřebujete pouze 2 doklady 
totožnosti (dle ceny vozu a výše splátky) – například 
občanský a řidičský průkaz. Popřípadě po vás může být 
vaším prodejcem požadováno prokázání příjmu nebo 
fi remní výkazy. Vše ostatní zařídí prodejce přímo na 
místě. Vaši smlouvu o fi nancování vozu tak můžete mít 
připravenou do 30 minut.

JAK SJEDNAT 
SMLOUVU 30

MINUT

2
DOKLADY

24
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TIP
Pokud si chcete koupi vozu promyslet 
v pohodlí domova a ověřit si, zda je jeho 
financování pro vás dostupné, můžete 
využít možnost předschválení smlouvy 
o financování vozu na vwfs.cz. Její 
uzavření u vašeho prodejce nových vozů 
ŠKODA je pak otázkou minut.

25
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PŘEVZETÍ
VOZU
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Svůj nový vůz ŠKODA si převezmete přímo u prodejce. 
U operativního leasingu se dokonce postaráme 
o přihlášení vozu a registrační značku.

PŘEVZETÍ 
VOZU
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V případě, že si vůz chcete koupit. S úvěrem máte jistotu 
neměnné měsíční splátky po celou dobu financování 
vozu. Měsíční splátka zahrnuje výhodné povinné ručení 
a havarijní pojištění. Jednoduše si pouze zvolíte výši 
vaší spoluúčasti u havarijního pojištění. Povinné ručení 
respektuje váš stávající bonus.

KDY VYBRAT 
ÚVĚR?

Úvěr, když…
»  chcete mít vůz jako součást majetku
»  chcete v průběhu splácení splátky přizpůsobit svým 

možnostem (odklad splátek, mimořádná splátka)
»  chcete mít možnost nastavení splátky předem od 0 %
»  plátci DPH si mohou nárokovat vrácení DPH hned po 

koupi vozu, a to v plné výši

Díky úvěru nové generace máte možnost nastavit si 
poslední nerovnoměrnou splátku a tím i výrazně snížit 
dopad na váš měsíční rozpočet. Poslední nerovnoměrná 
splátka může být 0–60 % ze vstupní ceny vozu.

Ú
vě

r
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LEASING
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Nechcete mít s novým vozem starosti jako majitel? Nechcete platit splátku předem a chcete 
mít jasnou a fi xní měsíční splátku po celou dobu využívání vozu? Pak je zde právě pro vás 
operativní leasing neboli pronájem vozu – o nic se nestaráte, jen jezdíte.

OPERATIVNÍ LEASING

NULOVÉ
POČÁTEČNÍ 
NÁKLADY

SERVIS 
A POJIŠTĚNÍ 

V MĚSÍČNÍ 
SPLÁTCE

STÁLE 
V NOVÉM 

VOZE



37
O

p
er

at
iv

ní
 le

as
in

g

Jedna výhoda za druhou
V ceně měsíční splátky standardně:
»  konfigurace vozu přesně podle vašeho přání
»  délka pronájmu 24 až 48 měsíců (libovolně v uvedeném intervalu)
»  maximální nájezd až 150 000 km za celou dobu pronájmu  

(tolerance 5 000 km)
»  veškeré poplatky – žádné další výdaje za auto! 
»  ŠKODA Pojištění – POV a HAV včetně všech skel  

(volitelná spoluúčast ve výši 1 % nebo 5 %) 
»  nárok na náhradní vůz po dobu 60 dnů v případě odcizení vozidla 
»  k dispozici náhradní vozidlo až na dobu 20 dnů v Domovském servisu 

V ceně měsíční splátky 
volitelně: 
»  sada zimních kol včetně 

přezutí 
»  ŠKODA Předplacený servis 

v ceně pronájmu 
»  možnost sady zimních kol 

v ceně vozu včetně přezutí 
»  možnost specifikace ŠKODA 

Originálního příslušenství 
(tažné zařízení, nosič jízdních 
kol atd.) 

Další výhody: 
»  nulová investice nutná 

k pořízení vozu 
»  po uplynutí sjednané doby 

dostáváte nové auto
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OPERATIVNÍ LEASING  
PRO VELKÉ FIRMY
Kdy zvolit operativní leasing?
Vozidlo je pro vás prostředkem k podnikání – chcete jej jen užívat a nepotřebujete 
ho jako součást svého majetku? Chcete nízké měsíční splátky, nebo kratší 
dobu pronájmu? Nechcete platit splátku předem a nést riziko poklesu tržní 
ceny vozu v průběhu jeho financování? Přesně pro vás je zde operativní leasing. 
V rámci měsíčních splátek si můžete sjednat také celou řadu služeb souvisejících 
s provozem financovaného vozu. Díky tomu můžete jezdit třeba každé 3 roky 
novým vozem bez starostí spojených s jeho pojištěním a servisem.

Standardní součástí operativního leasingu je komplexní pojistná ochrana 
vozidla zahrnující povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění skel. Ke smlouvě 
o operativním leasingu si můžete zvolit další připojištění rozšiřující rozsah krytých 
rizik (připojištění přepravovaných osob, zavazadel, pojištění finanční ztráty aj.).

ŠKODA Financial Services nese riziko zůstatkové hodnoty. Ve všech typech 
kalkulace je garance zůstatkové hodnoty na straně leasingové společnosti.

VARIANTA TOP
»  uzavřená kalkulace
»  poplatky za služby 

jsou zafixovány
»  riziko zůstatkové 

hodnoty je plně na 
pronajímateli

VARIANTA VARIO
»  polootevřená 

kalkulace
»  poplatky za služby 

jsou periodicky 
vyúčtovány dle 
skutečné spotřeby

»  riziko zůstatkové 
hodnoty je plně na 
pronajímateli

VARIANTA START
»  polootevřená 

kalkulace
»  náklady za služby 

jsou klientovi 
přefakturovány

»  riziko zůstatkové 
hodnoty je plně na 
pronajímateli
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TIP
Jste-li podnikatel a plátce DPH, mohl by pro 
vás být zajímavý odpočet DPH z pravidelných 
měsíčních splátek. Splátky nájemného, 
pojištění a doprovodných služeb jsou pro vás 
daňovým nákladem. Vůz není po dobu jeho 
financování vykazován v rozvaze v obchodním 
majetku vaší firmy.
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ŠKODA
     POJIŠTĚNÍ
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ŠKODA Pojištění je komplexním produktem, který vám přináší 100% pojištění, 100% péči 
a 100% jistotu. V neočekávaných situacích je tady pro vás a díky mnoha benefitům, jako je 
náhradní vůz až na 60 dní, nonstop asistenční služba nebo úrazové pojištění řidiče, vám tyto 
nepříjemnosti pomůže zvládnout. Navíc se ŠKODA Pojištěním získáte nejrychlejší bonus na trhu, 
pojištění poklesu hodnoty vozu v čase, a to za garantovanou cenu po celou dobu trvání.

ŠKODA 
POJIŠTĚNÍ
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CO VÁM ŠKODA 
POJIŠTĚNÍ PŘINÁŠÍ NAVÍC?
»  vysoká pojistná ochrana a pojištění 

vybraných rizik bez spoluúčasti
»  pojištění živlu, poškození zvířetem 

a střetu se zvířetem nebo zvěří při 
škodě do 100 tis. Kč bez spoluúčasti

»  první škoda bez vlivu na bonus klienta

Balíček Plus Balíček Standard

pro vozy do 18 měsíců 
stáří při vstupu do pojištění

pro vozy do 60 měsíců 
stáří při vstupu do pojištění

Povinné ručení 100/100 mil. Kč (škoda na zdraví/majetku) 50/50 mil. Kč (škoda na zdraví/majetku)

Nárok na náhradní vůz

20 dnů při opravě v Domovském servisu 10 dnů při opravě v Domovském servisu

60 dnů v případě odcizení vozu 60 dnů v případě odcizení vozu

Pojištění závažných následků řidiče s rentou

500 000 Kč jednorázová výplata 250 000 Kč jednorázová výplata

30 000 Kč roční renta po dobu 10 let 15 000 Kč roční renta po dobu 10 let

GAP ANO NE

Havarijní pojištění
All Risk (havárie, odcizení, vandalismus, živel, poškození vozu zvířetem, včetně hodnoty speciálního 
příslušenství)

Spoluúčast volitelné

Spoluúčast v Domovském servisu 1 %, min. 1 000 Kč / 5 %, min. 5 000 Kč / 10 %, min. 10 000 Kč

Pojištění všech skel
(havárie, odcizení, vandalismus, živel)

součást balíčku, s volitelnými limity 10 000 Kč / 20 000 Kč / 30 000 Kč
(pojištění sjednáno bez spoluúčasti, limit se vztahuje na každou pojistnou událost)

ŠKODA pojištění
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GAP GAP znamená pojistnou ochranu klienta ŠKODA Financial Services 
v následujících oblastech:
»  pojištění fi nanční ztráty při odcizení vozidla nebo totální škodě (pojistné plnění 

nahradí rozdíl mezi časovou cenou vozu v době pojistné události a původní 
cenou nového vozidla v době jeho pořízení)

» možnost sjednat pro vozy do 18 měsíců stáří při vstupu do pojištění

Pojištění GAP je součástí balíčku Plus.

Původní cena 
nového vozu

Bez ŠKODA 
Pojištění

Pojištění GAP ve 

ŠKODA Pojištění

P
O

JI
S

T
N

É 
P

LN
ĚN

Í Rozdíl mezi cenou nového 

vozidla a cenou vozu 
v okamžiku pojistné 
události

Časová cena vozu 
v okamžiku pojistné 
události po odečtení 
spoluúčasti

Pojistná událost

Pojistné plnění hrazené z pojištění GAP navíc 

k plnění hrazenému z havarijního pojištění, 

případně i prodeje havarovaného vozu

Pojistné plnění hrazené 

z havarijního pojištění, případně 

i prodeje havarovaného vozu
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PPP
PPP neboli Pojištění platebních povinností – chráněné fi nancování
»  ŠKODA Financial Services myslí i na nepříjemné a nečekané životní situace, 

jakými mohou být ztráta zaměstnání, pracovní neschopnost, invalidita III. stupně 
nebo úmrtí a s tím spojené výpadky příjmů. Proto umožňuje svým klientům 
sjednat si ke svému leasingu či úvěru některou z variant Pojištění platebních 
povinností

»  v případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání jsou splátky kryty až 
na 12 měsíců a v případě invalidity III. stupně či úmrtí uhradí pojišťovna celkovou 
výši nesplaceného závazku

»  Pojištění platebních povinností si mohou sjednat pouze fyzické osoby

PPP VARIANTA XL
»     pracovní 

neschopnost 
následkem úrazu 
nebo nemoci

»     invalidita III. stupně 
následkem úrazu 
nebo nemoci

»     úmrtí klienta 
následkem úrazu 
nebo nemoci

»     ztráta zaměstnání

PPP VARIANTA L
»     pracovní 

neschopnost 
následkem úrazu 
nebo nemoci

»     invalidita III. stupně 
následkem úrazu 
nebo nemoci

»     úmrtí klienta 
následkem úrazu 
nebo nemoci

PPP VARIANTA M
»     pracovní 

neschopnost 
následkem úrazu

»     invalidita III. stupně 
následkem úrazu

»     úmrtí klienta 
následkem úrazu

VÝHODY
»  ochrání vás před nejvážnějšími riziky
»  rychlé a snadné sjednání
»  poplatek se hradí v rámci úvěrové či leasingové 

splátky, takže se již o nic nestaráte
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ASISTENT
Asistent zajišťuje podporu klientům  
ŠKODA Financial Services v následujících oblastech:
»  pojištění právní ochrany (právní služby spojené se spory klientů ŠKODA 

Financial Services v souvislosti s provozem pojištěného vozu)
»   administrativně-právní asistence (asistenční služby administrativní a právní 

povahy spojené se situacemi, do kterých se klient ŠKODA Financial Services 
dostane při cestování pojištěným vozem)

»  telefonická služba právních informací (poskytování právních informací, které 
klientovi ŠKODA Financial Services pomohou při řešení situací na cestách 
pojištěným vozem)

VARIANTA XL
»  komplexní 

služby v plné šíři 
a s maximálními limity 
pojistného plnění  
(do 500 000 Kč ročně)

VARIANTA L
»  standardní rozsah péče 

se středními limity 
pojistného plnění  
(do 200 000 Kč ročně)

VARIANTA M
»  základní rozsah 

služeb s ročními 
limity pojistného 
plnění  
(do 50 000 Kč)
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SLOVNÍČEK
POJMŮ

RPSN (roční procentní sazba nákladů)
Číslo, které umožňuje spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost 
poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí 
spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou 
a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. Pozor, u bankovního úvěru není 
v RPSN zahrnuto pojištění vozu. U našeho financování ano.

Splátka předem
Někdy také nazývána akontace, je záloha na budoucí koupi najaté věci, zaplacená 
nájemcem vlastníkovi předmětu pronájmu (vozu), tj. pronajímateli.

Poslední nerovnoměrná splátka
Částka, kterou zbývá doplatit z poskytnutého úvěru. Nastavením její výše je možné 
si upravit splátky. V rámci financování ji lze splatit třemi způsoby.

Havarijní pojištění
Ochrana pro případ škod na voze způsobených havárií, odcizením, vandalismem či 
živelními událostmi.

Povinné ručení
Pojištění odpovědnosti z provozu vozu, též povinné ručení. Jeho základním účelem 
je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla provozem vozu 
pojistníka způsobena škoda. Podmínky sjednávání a plnění pojistné smlouvy v ČR 
upravuje zákon č. 168/1999 Sb. Povinné ručení musí být uzavřeno pro každý vůz, 
který je provozován na pozemních komunikacích.
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