
 

SAZEBNÍK POPLATKŮ Scania Finance Czech republic, spol. s r.o. platný od     

1. 9. 2019 

 poplatek (bez DPH) 

Operativní leasing - překročení počtu kilometrů nad smluvně stanovený limit  0,04 EUR za každý km nad limit 

Ukončení leasingové smlouvy (smlouvy o splátkovém prodeji) ze strany 
nájemce (kupujícího) před převzetím předmětu leasingu 

5% z pořizovací ceny Předmětu 
leasingu 

Cese - převod práv/ změna subjektu nájemce 5 000 Kč 

Předčasné ukončení smlouvy na žádost nájemce (kupujícího) 
5% ze zůstatkové nesplacené 

hodnoty předmětu financování 

Předčasné ukončení smlouvy z titulu porušení smluvních podmínek 
50 000 Kč za každou jednotlivou 

smlouvu 

Prodlení s úhradou kupní ceny (v případě koupě najaté věci) 
0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení (18% p.a.) 

Znovuobnovení vypovězené smlouvy 5 000 Kč 

Změna splátkového kalendáře na žádost nájemce (kupujícího) 5 000 Kč 

Penalizační úroky z důvodu pozdních úhrad závazků vyplývajících ze 
smluvního vztahu 

0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení  (18% p.a.) 

Prodlení s vrácením předmětu financování 5 000 Kč 

Neposkytnutí součinnosti ze strany nájemce (kupujícího) při převzetí 
předmětu financování, prodlení s převzetím předmětu 
financování/doručením předávacího protokolu 

5 000 Kč 

Prodlení s doručením velkého technického průkazu 5 000 Kč 

Prodlení s dodáním vinkulace k havarijnímu pojištění vozidla a/nebo 
potvrzení o sjednání povinného ručení (pokud není pojištěno 
prostřednictvím Scania Finance) 

5 000 Kč 

Prodlení s oznámením pojistné události 5 000 Kč 

Porušení jakékoliv jiné podmínky smluvního vztahu týkající se pojištění 
předmětu financování (s výjimkou těch porušení povinností, které jsou 
výslovně uvedeny v tomto Sazebníku) 

až 50. 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení smluvní povinnosti; 

konkrétní výše je na úvaze 
pronajímatele 

Prodlení s oznámením změn v Obchodním rejstříku (například změna 
vlastnické struktury, apod.) 

5 000 Kč 

Jiné závažné porušení smluvních podmínek 5 000 Kč 

Změna v pojištění vozidla (změna pojišťovny / ukončení pojistné 
smlouvy/jiné) 

5 000 Kč 

Poplatek za vystavení kopie, resp. opisu dokladů a písemností 500 Kč 

Poplatek za vyžádání a zaslání dokladů a písemností již archivovaných 1 200 Kč 

 

 


