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ODKÚPENIE VOZIDLA PO UKONČENÍ OPERATÍVNEHO LEASINGU 
 
Ak máte záujem o odkúpenie vozidla, prosíme Vás najneskôr do 7 kalendárnych dní, o zaslanie nasledovných 
nasledovných údajov o kupujúcom k príprave kúpnej zmluvy: 
 

Právna forma: .......................................................... 

Meno a Priezvisko / Názov spoločnosti: .................................................................... 

Meno a priezvisko konateľa (iba v prípade právnickej osoby): .............................................. 

Tel. kontakt: (+421…) ................................................... 

Email: ................................................... 

Adresa: ................................................... 

Dátum narodenia / IČO: ................................................... 

Číslo OP / DIČ: ................................................... 
Číslo účtu, z ktorého bude zasielaná úhrada (vo forme IBAN): ................................................... 
 
 
Po prijatí podkladov od Vás bude proces predaja prebiehať nasledovne: 
 
1.     Mailom Vám zašleme návrh kúpnej zmluvy, výzvu na úhradu a splnomocnenie k odhláseniu 
vozidla (od 01.01.2016 je splnomocnenie nevyhnutnou súčasťou žiadosti na ohlásenie vozidla), 
a preto ho Vy ako budúci majiteľ vozidla musíte podpísať a overiť u notára, alebo na matrike. 

 
2.     Najneskôr v deň úhrady kúpnej sumy je potrebné zaslať poštou do našej spoločnosti na adesu Business 
Lease Slovakia, s.r.o., Maroš Pančura, Galvaniho 6, 821 04 Bratislava: 
 
        - OEV časť lI. (veľký technický preukaz – formát A4), ktorý sa nachádza vo Vašej spoločnosti 
        - Overené a podpísané splnomocnenie k odhláseniu 
 
3.     Po pripísaní úhrady Vám zašleme k podpisu 2 protokoly na doplnenie údajov slúžiace ako podklad k 
ukončeniu najmu. 
 
4.     Po prijatí veľkého technického preukazu a splnomocnenia odhlásime vozidlo na Vás ako nového 
majiteľa. 
 
5.     Po odhlásení vozidla Vám zašleme poštou odhlásený technický preukaz a následne môže ísť nový 
majiteľ prihlásiť vozidlo na príslušný dopravný inšpektorát. Prihlásiť vozidlo je potrebné do 30 dní od 
odhlásenia vozidla na inšpektoráte. 
 
6.     Po obdržaní scanov podpísaných protokolov a ukončení nájmu v systéme Vám mailom zašleme 
podpísanú kúpnu zmluvu k podpisu. Naspäť nám prosím pošlite podpísaný scan zmluvy. 
 
7. Pokiaľ ide o poistenie, ktoré bolo uzatvorené našou lízingovou spoločnosťou vo vzťahu k operatívnemu 
lízingu vozidla: Povinné zmluvné poistenie je platné do momentu odhlásenia vozidla na dopravnom 
inšpektoráte. Havarijné poistenie je ukončené v momente ukončenia nájmu vozidla. 
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Záväzná cenová ponuka na odkúpenie (menej ako 6 týždňov pred ukončením nájmu vozidla): 

 

• Ak ste ešte neobdržali ponuku na odkúpenie vozidla, vieme Vám ju pripraviť najskôr 6 týždňov pred ukončením 
nájmu. 

• K príprave cenovej ponuky nám prosím zašlite EČV vozidla a aktuálny stav kilometrov na emailovú adresu 
remarketing@businesslease.sk.  
 

Nezáväzná cenová ponuka na odkúpenie (viac ako 6 týždňov pred ukončením nájmu vozidla): 

 
V prípade, že máte záujem o prípravu cenovej ponuky skôr ako vyššie uvedený časový interval, vieme Vám 
pripraviť orientačnú nezáväznú ponuku na odkúpenie vozidla. Táto nezáväzná ponuka sa môže líšiť od tej 
záväznej pred ukončením nájmu v závislosti od trhovej situácie v čase ukončenia nájmu. 
 
K zakúpeným vozidlám ponúkame aj doplnkové služby, ktoré Vám radi sprostredkujeme bez starostí: 
 

1. financovanie 

2. povinné zmluvné poistenie 

3. havarijné poistenie 

4. predĺžená záruka v prípade nečakanej poruchy 

5. zabezpečovacie zariadenie 

6. výkup súčasného vozidla 
 
Poplatok za vyčíslenie nezáväznej cenovej ponuky nájdete v našom cenníku. 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese 
m.pancura@businesslease.sk, tel. +421 904 430 022. 
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