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PORSCHE Financial Services



2

Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž

Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření 
a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete 
z dvou typů financování s dotovaným úročením. 
Výši splátek si nastavíte podle svých možností 
a celou částku můžete kdykoliv doplatit, 

stejně tak můžete dobu financování kdykoliv 
prodloužit nebo zkrátit. K pořízení nového 
vozu Vám stačí pouze úhrada první pravidelné 
měsíční splátky, pak platíte až po uplynutí 
30 dní od koupě vozu.

Výhody pořízení nového vozu s PORSCHE Financial Services

úvěr s nízkým úročením 
 
bez poplatků za uzavření, vedení a předčasné ukončení smlouvy 
 
rychlé sjednání 
 
výše splátek garantovaná po celou dobu úvěru 
 
výhodné pojištění se zohledněním bonusu za bezeškodní průběh a možnost uzavřít doplňková pojištění pořizovací ceny vozu 
(ŠkoFIN GAP) a administrativně právní ochrany (ŠkoFIN Asistent)
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Tip
Využijte nízké splátky ve svůj prospěch 
a vyberte si třeba vyšší stupeň výbavy svého 
nového vozu.

Díky rozložení platby v čase (stokoruna 
zaplacená za rok má nižší hodnotu než 
stokoruna placená nyní) Vám zůstane rezerva 
pro nenadálé situace a volné finance můžete 
využít k jinému účelu nebo je nechat zhodnotit.
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Co potřebuji k uzavření smlouvy?

K uzavření smlouvy potřebujete pouze 
2 doklady totožnosti (dle pořizovací ceny vozu 
a s tím související výše splátky) – například 
občanský a řidičský průkaz. Vše ostatní zařídí 
prodejce přímo na místě.

Tip
Pokud si chcete koupi vozu promyslet 
v pohodlí svého domova a ověřit si, zda 
je jeho financování pro Vás dostupné, 
můžete využít možnost předschválení 
smlouvy o financování vozu na 
vwfs.cz/online-predschvaleni-smlouvy/. 
Její uzavření u prodejce je pak otázkou chvíle.
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Kdy zvolit úvěr?

V případě, že se chcete stát majitelem vozu. 
Máte jistotu neměnné měsíční splátky po 
celou dobu financování vozu. Měsíční splátka 
zahrnuje výhodné povinné ručení a můžete si 
sjednat i výhodné havarijní pojištění. Pojištění 
samozřejmě zohledňuje Váš stávající bonus.

Úvěr, když…
»  chcete být okamžitě majitelem vozu
»  chcete financovat celou kupní cenu vozu
»  chcete mít možnost předčasného doplacení 

úvěru bez poplatků
»  chcete mít splátku předem již od 0 %

Tip
Využijte nízké splátky ve svůj prospěch 
a vyberte si třeba vyšší stupeň výbavy svého 
nového vozu.
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Tip
Jste-li podnikatel a plátce DPH, mohl by pro 
Vás být zajímavý odpočet DPH ze splátky 
předem, z pravidelných měsíčních splátek 
a ze zůstatkové kupní ceny vozu. Splátky 
nájemného a pojištění jsou pro Vás daňovým 
nákladem. Vůz není po dobu jeho fi nancování 
vykazován v rozvaze v obchodním majetku 
Vaší fi rmy. Víte, že pojištění zahrnuje vůz 
zdarma v případě pojistné události?

Kdy zvolit fi nanční leasing?

V případě, že si chcete náklady na pořízení 
vozu časově rozložit do delšího období a volné 
fi nanční prostředky využít např. k pořízení lepší 
výbavy fi nancovaného vozu hned na začátku 
jeho fi nancování. Po ukončení fi nancování se 
můžete stát majitelem vozu. Měsíční splátka 
zahrnuje výhodné povinné ručení a havarijní 
pojištění vozu respektující Váš bonus. Pokud 
podnikáte, splátky jsou plně uznatelným 
daňovým nákladem a vůz není zahrnut 
v rozvaze fi rmy.

Leasing, když…
»  nepotřebujete být majiteli vozu
»  si chcete rozložit fi nancování na delší období
»  máte jistotu fi xní úrokové sazby po celou 

dobu trvání leasingové smlovy
»  máte pojištění zahrnuté v pravidelných 

splátkách a nechcete ovlivnit svou rozvahu 
novým majetkem
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Naše financování zahrnuje i výhodné pojištění

K úvěrové nebo leasingové smlouvě si můžete 
sjednat balíček zvýhodněného pojištění od 
renomované pojišťovny, jež zohlední i Váš 
bonus, který jste získali svou ohleduplnou 

a bezpečnou jízdou. Balíček zahrnuje povinné 
ručení, havarijní pojištění, pojištění čelního skla 
či pojištění platební neschopnosti a další.
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Kdy zvolit operativní leasing?

V případě, že vůz chcete pouze užívat a nemáte 
v úmyslu ho získat do vlastnictví. Chcete nízké 
měsíční splátky nebo kratší dobu pronájmu. 
Nechcete platit splátku předem a nést 
riziko poklesu tržní ceny vozidla v průběhu 
jeho financování. Měsíční splátka zahruje 
výhodné povinné ručení a havarijní pojištění 
vozu. V rámci měsíčních splátek si můžete 
sjednat také financování služeb souvisejících 
s provozem financovaného vozu. Díky tomu 
můžete jezdit i každé 4 roky novým vozem 
bez starostí spojených s jeho pojištěním 

a servisem. Dle varianty operativního leasingu, 
kterou se rozhodnete využívat spolu s vozovým 
parkem, poskytuje PORSCHE Financial 
Services:

Operativní leasing automobilů bez služeb
Postaráme se o financování vozového parku.
»  doba nájmu 12 až 60 měsíců
»  měsíční splátky obsahují amortizaci vozu, 

úroky, pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené provozem vozidla, silniční daň, 
poplatek za rádio a přihlášení vozu

»   produkt je nabízen jako uzavřená kalkulace
PORSCHE Financial Services nese riziko 
zůstatkové hodnoty (po ukončení leasingové 
smlouvy nepřechází vůz do majetku 
leasingového nájemce).

Operativní leasing automobilů se službami
Postaráme se nejen o financování vozového 
parku, ale i o kompletní služby spojené 
s provozem. Operativní leasing se službami 
zjednoduší užívání automobilů a zároveň sníží 
Vaše administrativní výdaje.

Produkt obsahuje následující služby:
»  údržba, servis a pneuservis
»  pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
»   havarijní pojištění vozidla
»  asistenční službu
»  tankovací karty
»  elektronickou knihu jízd
»  náhradní vozidlo
»  dálniční poplatky
»  likvidaci pojistných událostí
»  reporting a statistiky



14

Výhody operativního leasingu automobilů
»  není nutné hradit splátku předem
»  fixní měsíční splátka po celou dobu 

financování
»  leasingová splátka je nákladovou položkou, 

a tedy plně daňově odečitatelná
»  investiční úspory – snížení množství 

vázaného kapitálu v účetní bilanci
»  úspora nákladů souvisejících se správou 

vlastního vozového parku
»  operativní leasing lze využít i pro 

soukromé osoby

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.



OBRÁZEK
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Pojištění pro každou situaci

Současně s využitím fi nančních služeb 
PORSCHE Financial Services máte možnost 
uzavřít havarijní pojištění fi nancovaného vozidla 
i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla (povinné ručení). Zároveň 
můžete využít další doplňková pojištění.
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GAP XL GAP L GAP M
»  kryje rozdíl mezi obvyklou (časovou) cenou 

vozidla v době odcizení / totální havárie 
a původní cenou (nového) vozidla

»  kryje i spoluúčast sjednanou v základním 
havarijním pojištění

Lze sjednat nejpozději 6 měsíců od převzetí 
vozu do užívání.

»  kryje rozdíl mezi obvyklou (časovou) cenou 
vozidla v době odcizení / totální havárie 
a původní cenou (nového) vozidla

Lze sjednat nejpozději 6 měsíců od převzetí 
vozu do užívání.

»  kryje polovinu rozdílu mezi obvyklou 
(časovou) cenou vozidla v době odcizení / 
totální havárie a původní cenou 
(nového) vozidla

Lze sjednat nejpozději 6 měsíců od převzetí 
vozu do užívání.

GAP 

GAP znamená pojistnou ochranu klienta 
v následujících oblastech:
»  pojištění finanční 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)

»  pojištění spoluúčasti (pojistným plněním je 
celá spoluúčast odečtená z pojistného plnění 
z havarijního pojištění)
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Asistent 

Asistent zajišťuje podporu klientům 
PORSCHE Financial Services 
v následujících oblastech:
»  pojištění právní ochrany (právní služby 

spojené se spory klientů v souvislosti 
s provozem pojištěného vozidla)

»  administrativně právní asistence (asistenční 
služby administrativní a právní povahy 
spojené se situacemi, do kterých se klient 
dostane při cestování pojištěným vozidlem)

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

Asistent XL Asistent L Asistent M
»  komplexní služby v plné šíři a s maximálními 

limity pojistného plnění  
(do 500 000 Kč ročně)

»  standardní rozsah péče se středními limity 
pojistného plnění  
(do 200 000 Kč ročně)

»  základní rozsah služeb s ročními limity 
pojistného plnění  
(do 50 000 Kč)
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PORSCHE Macan 2.0 / 185 kW
cena při financování 1 695 000 Kč 
splátka předem (35 %) 593 250 Kč
výše úvěru 1 101 750 Kč
délka úvěru 48 měsíců
poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč
měsíční splátka úvěru vč. pojištění* 23 694 Kč
úroková sazba 5,39 % p. a.
poslední nerovnoměrná splátka (20 %) 339 000 Kč
celkové platby včetně pojištění 1 476 293 Kč

Příklad financování úvěru

*  Nabídka platí pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Tato indikativní nabídka 
není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím 
přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 
Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
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Pro více informací kontaktujte 
svého prodejce vozů Porsche:

Porsche Centrum Praha 
Liberecká 12  
182 00 Praha 8 
tel.: 286 007 911 
e-mail: info.porsche@porsche.cz 

Porsche Servisní Centrum Brno 
Řipská 13a  
627 00 Brno-Slatina 
tel.: 548 421 111 
e-mail: info.brno1@porsche.cz

Porsche Servisní Centrum Ostrava 
Cihelní 3160/49b  
702 00 Ostrava-Moravská 
tel.: 596 606 236 
e-mail: info.porsche@autoheller.cz

Více informací na vwfs.cz 
tel.: 224 992 410



VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES
Pekařská 6 | 155 00 Praha 5
T 224 992 410
E klient@vwfs.cz
W vwfs.cz

#mojemobilita


