
Zistite, či platíte za firemné autá  
o 30 % viac, ako musíte!

Typ vozidla: ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.5TSI 110kW Ambition (nová)
Obstarávacia cena vozidla bez DPH: 17 594.50 €
Počet km / rok 37 500
Doba používani auta v mesiacoch 48
Celkový počet najazdených km 150 000

Väčšina firiem pri kúpe auta pozerá iba na počiatočnú investíciu. Na čo zabúdajú 
sú náklady na servis a údržbu vozidla. Na pneumatiky, poistenie, asistenčné služby, 
náhradné auto, či administratívne náklady. Vedeli ste, že prevádzkové náklady na auto sú 
za 4 roky rovnaké ako jeho kúpna cena?

Vzorové porovnanie na vozidle Škoda Octavia:

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY NA AUTO
SKRÝVAJÚ NAJVÄČŠÍ PRIESTOR UŠETRIŤ.

V tabuľke nižšie nájdete porovnanie financovania vozidla, do ktorého sme zahrnuli 
náklady a ušlý zisk počas 4 rokov prevádzky vozidla. Tabuľka vychádza z reálnych 
porovnaní, ktoré pripravujeme pre našich klientov.

Dajte si vypočítať porovnanie nákladov na váš vozový park!

Všetky ceny sú v EUR bez DPH Nákup do majetku Finančný leasing Business Lease

Vstupná investícia / akontácia / spracovateľský poplatok vo FL 100 % 17 595 € 20 % 3 719 € 0 % 0 %

Mesačná platba (pozor úroková sadzba pri FL je omnoho vyššia  
ako v OL 0 0 € 48 395 € 48 354 €

Poistenie (PZP + KASKO) vrátane LeaseGap a Asistenčných služieb  
+ Registračné náklady + Cestná daň + Diaľničná známka 3 975 € 3 975 € zahrnuté

Oprava, údržba a pneumatiky (garančné prehliadky, záručný/
pozáručný servis, opravy z dôvodu opotrebenia, nákup pneumatík, 
výmena, uskladnenie, opravy defektov) náhradné vozidlo

3 465 € 3 465 € zahrnuté

Administratívne náklady na správu áut + náklady obetovaných 
príležitostí pri výnosnosti vašej firmy 8 % (čím je výnosnosť vašej firmy 
vyššia, tým menej sa vám oplatí kupovať autá v hotovosti)

8.00 % 5 788 € 8.00 % 1 796 € 0 € 

MEDZISÚČET V EUR BEZ DPH 30 823 € 31 715 € 16 992 €

Repredaj vozidla na konci
vozidlo je
majetkom 

klienta
-7 446 €

vozidlo je  
majetkom 

klienta
-7 446 €

vozidlo je 
majetkom
Business 

Lease

–

SPOLU náklad za vozidlo za 48 mesiacov v EUR bez DPH 23 377 € 24 269 € 16 992 €

Potenciálna úspora / vozidlo / 48 mesiacov v EUR bez DPH majetok 
vs. OL 6 385 € FL vs. OL 7 277 € –

Úspora oproti nákladom na OL v % 27.31%  29.98 %



VÝHODY A NEVÝHODY 
FORIEM FINANCOVANIA 
FIREMNÝCH ÁUT

VÝHODY NEVÝHODY

	&priame vlastníctvo bez 
dlhov a obmedzení
	&auto je v majetku firmy 
od začiatku
	&nie je nutné nadväzovať 
dlhoročný zmluvný vzťah 
s dodávateľom vozidla

	'nutný jednorazový vstupný kapitál
	'firma musí prefinancovať celú obstarávaciu cenu auta
	' správu vozidiel si zabezpečuje firma vlastnými silami
	'všetky prevádzkové, administratívne, predvídateľné 
a nepredvídateľné servisné a pneuservisné náklady znáša 
firma
	'potreba personálu zodpovedného za kontrolu prevádzky
	' riziko zníženia hodnoty vozidla v budúcnosti

VÝHODY NEVÝHODY

	&outsourcujete financovanie kúpy 
auta
	&auto je v majetku firmy od 
začiatku z účtovného/daňového 
hľadiska a zároveň v záväzkoch
	&po ukončení zmluvy sa dostáva 
auto aj technicky do majetku 
firmy
	&administratívne jednoduché a 
rýchle riešenie
	& lízingová splátka je plne 
uznateľným daňovým nákladom

	' správu vozidiel si zabezpečuje firma vlastnými 
silami
	'všetky prevádzkové, administratívne, 
predvídateľné a nepredvídateľné servisné a 
pneuservisné náklady znáša firma
	'firma musí prefinancovať celú obstarávaciu 
hodnotu auta
	'pri podpise platí akontáciu a vyššie úrokové 
sadzby
	'potreba personálu zodpovedného za kontrolu 
prevádzky
	' riziko zníženia hodnoty vozidla v budúcnosti

VÝHODY NEVÝHODY

	&firma outsourcuje financovanie kúpy auta aj správu 
vozidla vrátane všetkých služieb, servisu a pneuservisu
	&na začiatku neplatí akontáciu
	&fixné platby sú pravidelné počas celej doby splácania a 
jasne stanovené na začiatku
	&administratívne nenáročné a rýchle riešenie - max 3 
faktúry mesačne na celý vozový park
	& lízingová platba je daňovo uznateľným nákladom
	&všetky náklady na vozidlo sú zahrnuté v mesačných 
platbách
	& sieť servisných partnerov po celom Slovensku

	'auto počas trvania 
zmluvy nie je vo 
vlastníctve firmy
	'potreba rekalkulácie 
mesačných platieb 
v prípade odchýlky 
nájazdov
	'potrebné nadviazať 
dlhodobý partnerský 
vzťah s lízingovým 
partnerom

FINANČNÝ LEASING

OPERATÍVNY LÍZING S BUSINESS LEASE

HOTOVOSŤ

Peniaze nie sú jediným kritériom pri voľbe spôsobu 
financovania. Okrem toho prihliadate na to, či je auto 
v majetku firmy, nakoľko máte zahrnutý servis, akú máte 
administratívnu náročnosť s vozovým parkom a iné.

Preto sme pripravili prehľad výhod a nevýhod jednotlivých 
foriem financovania, aby ste vedeli nájsť tú správnu pre vás.

Nižšie v dokumente nájdete aj kvíz, ktorý vám pomôže 
identifikovať, ktorá forma financovania je vhodná pre vašu 
firmu.



Ak je pre vás vhodný 
OPERATÍVNY LÍZING,  

môžete na nákladoch na vozidlo ušetriť  

až 30%

Urobte si kvíz a zistite, ktorý tip financovania je pre vás vhodný. 

a)   Mám k dispozícii hotovosť na kúpu auta? Áno nie

b)   Potrebujem z nejakých dôvodov auto vlastniť? Áno nie

c)    Mám čas venovať sa správe auta (servisom, pneumatikám, 
 poisteniu, palivovým kartám, či iným službám..)? Áno nie

d)    Mám 100% kontrolu nad vynaloženými nákladmi na autá? Áno nie

e)   Viem náklady na autá dopredu predikovať?  Áno nie

Pokiaľ ste na jednu alebo viac otázok odpovedali NIE, operatívny lízing je pre vás 
vhodná forma financovania nového vozidla!

KVÍZ: KTORÝ TYP FINANCOVANIA JE VHODNÝ PRE VÁS?

Chcete sa porozprávať o obmene firemných vozidiel? 

Radi sa s vami stretneme a poradíme
vám ako ušetriť.

Napíšte nám na obchod@businesslease.sk
a my vám pomôžeme ušetriť na firemných vozidlách!

mailto:obchod@businesslease.sk

