
Žádost o financování
právnická osoba 

                                     Žadatel

Základní údaje žadatele

Název společnosti:    IČO:    DIČ:  

Poštovní adresa / adresa sídla:*

Ulice:      Číslo popisné:  

Město:   PSČ:  Země:*  

Místo podnikání (vyplňte, pokud se liší od poštovní adresy):

Ulice:      Číslo popisné:  

Město:   PSČ:  Země:*  

Tel:        E-mail:  

E-mail pro elektronickou fakturaci: 

*týká se cizinců

Poskytnutím telefonního čísla a e-mailové adresy výše dává žadatel společnosti UniCredit Fleet Management, s.r.o. souhlas s elektronickou komunikací.

Zástupci společnosti

Jméno a příjmení (titul):      Rodné číslo/Datum narození:*    Pohlaví:*    muž    žena

Adresa trvalého bydliště:

Ulice:      Číslo popisné:  

Město:   PSČ:  Země:*  

Jméno a příjmení (titul):      Rodné číslo/Datum narození:*    Pohlaví:*    muž    žena

Adresa trvalého bydliště:

Ulice:      Číslo popisné:  

Město:   PSČ:  Země:*  

Jméno a příjmení (titul):      Rodné číslo/Datum narození:*    Pohlaví:*    muž    žena

Adresa trvalého bydliště:

Ulice:      Číslo popisné:  

Město:   PSČ:  Země:*  

Jméno a příjmení (titul):      Rodné číslo/Datum narození:*    Pohlaví:*    muž    žena

Adresa trvalého bydliště:

Ulice:      Číslo popisné:  

Město:   PSČ:  Země:*  

*týká se cizinců

Základní data o předmětu financování – vyplňte v případě, že není k dispozici kalkulace

Značka, model a typ:  Barva:             

Způsob použití:       Předběžné datum předání předmětu:    

VIN:    Kupní cena vč. DPH:              

Objem motoru:              Rok uvedení do provozu (ojetá vozidla):  
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Součástí žádosti je přiložená kalkulace

V  dne  

      

Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis

      

Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis Jméno a příjmení žadatele (hůlkovým písmem) a podpis
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