
  G I F F I S  s.r.o. Opatovská cesta 10, 040 01  Košice

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa prevádzky:

IČO: Mobil:

DIČ: Telefón (pevná linka):

IČ pre DPH: Fax:

Bankové spojenie - banka: E-mail:

Bankové spojenie - číslo účtu: www:

Oprávnený zástupca: Rodné číslo oprávneného zást.:

E-mail oprávneného zástupcu: Telefón oprávneného zástupcu:

Predmet podnikateľskej činnosti:

Názov a typ:

Cena bez DPH: Cena s DPH 20 %: 0,00

Mesiac a rok výroby: Stav:

Výrobné číslo:

Predpokladaný dátum prevzatia: Adresa budúceho užívania:

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa prevádzky:

IČO: 36 568 651 Mobil: 0903 427 108

DIČ: 2020 063 342 Telefón (pevná linka): 055 / 676 0101

IČ pre DPH: SK 2020 063 342 Fax:

Bankové spojenie - banka: E-mail: shf@shf.sk
Bankové spojenie - číslo účtu: www:

Kontaktná osoba: Mobil kontaktnej osoby: 0903 567 655

E-mail kontaktnej osoby: Telefón kontaktnej osoby:

Platba pri podpise v percentách: Dĺžka splácania v mesiacoch:

Splácanie v splátkach: 

Poistenie predmetu lízingu: áno Cena do poistenia podľa cenníka:

V Košiciach                     dňa   

IČO: 45 938 725 Zapísaná v OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 26654/V Tel: 055 / 676 0101

IČ DPH: SK 2023 139 415 Fax: 055 / 676 00 36

   Žiadateľ a oprávnený zástupca žiadateľa svojím podpisom potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých uvedených údajov na žiadosti a v jej prílohách a dáva v súlade

s ustanoveniami zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti GIFFIS s.r.o. súhlas na spracovanie, sprístupňovanie a poskytovanie týchto osobných

údajov. Súhlas sa dáva s neobmedzenou dobou platnosti. Tento súhlas nemožno odvolať. V prípade, ak je žiadateľom právnická osoba, dáva podpisom žiadosti súhlas

na spracovanie, sprístupňovanie a poskytovanie svojich osobných údajov osoba alebo osoby konajúce alebo zastupujúce právnickú osobu (oprávnený zástupca).

• Notárom overený výpis z OR (nie starší ako 3 mesiace), živnostenský list a doklad o pridelení IČ pre DPH a DIČ, doklad totožnosti konateľa

• Podnikateľský zámer    - slovná charakteristika činnosti celej firmy (oblasť podnikania, záväzky, pohľadávky, úvery, lízing, HIM)

                                       - predpokladané náklady, výkony a výnosy, vyplnenie projekcií účtovných dokladov

                                       - zabezpečenie odbytu, pripravenosť priestorov pre inštaláciu predmetu lízingu

• Firmy vedúce podvojné účtovníctvo     - súvaha, výkaz ziskov a strát a daňovým úradom potvrdené daňové priznanie za minulý rok a posledné obdobie

• Firmy vedúce jednoduché účtovníctvo - výkaz o majetku  a záväzkoch, výkaz príjmov a výdavkov a daňové priznanie za minulý rok

                                                              - stav príjmov a výdavkov za uplynulé obdobie bežného roku

• Daňové priznania k DPH za posledný rok

• K nahliadnutiu výpisy z bežného účtu za posledný mesiac alebo peňažný denník

• Návrh kúpnej zmluvy alebo faktúra od dodávateľa - špecifikácia zariadenia s obstarávacou cenou a DPH

                                                                                  - platobné podmienky s termínom a miestom dodávky

                                                                                  - záruka na zariadenie so záručným a pozáručným servisom

                  Košice                                                                          PSČ: 040 01

Splácanie predmetu lízingu

X  mesačných        �  štvrťročných        �  iných: 

   Žiadateľ a oprávnený zástupca žiadateľa svojím podpisom potvrdzuje, že prevádzkovateľ GIFFIS s.r.o. ho pred získavaním osobných údajov  informoval a poučil o 

tom, že účelom získavania osobných údajov je plnenie zmlúv medzi prevádzkovateľom a žiadateľom, zavedenie predzmluvných vzťahov a ich evidencie, že poskytnutie 

osobných údajov je dobrovoľné, že poskytnuté osobné údaje mieni spracúvať na základe súhlasu dotknutej osoby a podľa ust.§7 ods.4 písm.b) zákona č.428/2002 

Z.z. o ochrane osobných údajov, že okruh príjemcov, ktorým budú údaje sprístupnené je: peňažníctvo a poisťovníctvo, spravodlivosť a súdnictvo, verejná správa, 

bezpečnosť a poriadok,že dotknutá osoba má práva vyplývajúce zo zák.č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov.

Predmet lízingu

Dodávateľ predmetu lízingu

SH-Forklift Parts s.r.o.

Opatovská cesta 10

ŽIADOSŤ O FINANČNÝ LÍZING
Identifikácia žiadateľa

.............................................................................

podpis  žiadateľaNUTNÉ PRÍLOHY, KTORÉ TVORIA SÚČASŤ TEJTO ŽIADOSTI (podľa povahy predmetu lízingu)

mailto:shf@shf.sk#

