Nájemce – daňová evidence

Žádost o poskytnutí leasingového financování
Nájemce:
Obchodní název firmy - dle VOR nebo ŽL:
IČO:

DIČ:

Adresa sídla firmy:
Adresa provozovny firmy:
Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum založení firmy:

Název banky:

Číslo účtu:

Jména osob oprávněných k podpisu a jejich rodná čísla:
Předmět leasingu:
Název a typ:
Pořizovací cena bez DPH:

Sazba DPH:

%

Název dodavatele:
Adresa dodavatele:
Kontaktní osoba a kontakt (tel., fax, e-mail):
Předpokládaný termín dodání:
Poznámky k předmětu leasingu:
Návrh parametrů nájemní smlouvy - dle nabídky:
Vybraná varianta - číslo:
Jiná periodicita a jiný typ splátek: měsíční / čtvrtletní / k 8. dni v období / k 25. dni v období
Jiná výše 0.-té splátky:
Zajištění splátek (mimo standardní):
Požadované přílohy - nedílná součást žádosti:
- výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list (originál nebo ověřená kopie)
- osvědčení o přidělení DIČ (originál nebo ověřená kopie)
- kopie daňového přiznání za poslední 2 roky a účetnictví posledního uzavřeného
měsíce
- výpisy z běžného účtu z posledního dne v měsíci za poslední 3 měsíce
- občanský průkaz při podpisu leasingové smlouvy
Místopřísežně prohlašujeme, že všechny uvedené údaje o firmě a její ekonomice (strana 2
a 3) odpovídají skutečnosti a dále, že nemáme žádné nesplněné závazky vůči státu.

Datum a místo:

Razítko a podpis:

Pro nájemce účtující v systému daňové evidence

Informace o nájemci
Obchodní název firmy - dle VOR nebo ŽL:
Činnost firmy:
Počet zaměstnanců:
Nejdůležitější dodavatelé:

Nejdůležitější odběratelé:

Export výrobků a služeb:
Produktivita práce za předcházející rok (výkony / počet pracovníků):
Strojový park - rozhodující stroje:

Potřeba nových investic (stroje, stavby) na 5 let včetně uvažovaného způsobu financování:

Veškeré údaje poskytnuté žadatele / nájemcem jsou považovány za důvěrné a mimo financujícího
bankovního ústavu a osobám dle příslušného zákona nebudou nikomu zpřístupněny.

Datum a místo:

Razítko a podpis:

Údaje o 3V leasing, a.s.
3V leasing, a.s.
se sídlem Běhounkova 2344, 158 00 Praha 5
IČ: 49241184

kancelář Praha Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4
kancelář Liberec V Lučinách 586, 463 12 Liberec 25
DIČ: CZ49241184

zapsána dne 6. května 1994 do obchodního rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze v oddíle B, vložka 2095

T: 603 228 529, 603 157 293, 604 849 447 (účetní)
E-mail: info@3vleasing.cz

Web: http://www.3vleasing.cz

UniCredit Bank CS, a.s., číslo účtu: 1004851018/2700

ČSOB, a.s., číslo účtu: 3651132/0300

Pro nájemce účtující v systému daňové evidence

Výpis z jednoduchého účetnictví a rozbor závazků
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