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INFORMACE K ÚVĚROVÉ SMLOUVĚ

Správa smluv  -  automobily 

Tel.: +420 389 010 250

Fax: +420 389 010 852

E-mail: autoleas@essox.cz

Vážený kliente,

pro zajištění správného zápisu do TP si prosím na příslušném registru vozidel vyžádejte plnou moc, kterou jsme 
zaslali datovou zprávou pod označením CRV + posledních 8 znaků z výrobního čísla vozidla (VIN) např. 
„CRVAB123456“ do datové schránky úřadu.

Novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jasně stanoví, kdo a za 
jakých podmínek má být zapsán v evidenci vozidel jako vlastník a provozovatel, a to pod sankcí až 50 000 Kč.

V souvislosti s Vaší právě uzavřenou úvěrovou smlouvou tak musí být proveden nový zápis v evidenci vozidel a tedy i ve 
velkém technickém průkazu takto:
- jako VLASTNÍK bude v technickém průkazu uvedena společnost ESSOX s.r.o. (poskytovatel úvěru),
- jako PROVOZOVATEL budete v technickém průkazu uveden Vy (příjemce úvěru).

Pokud budete registraci/změnu v evidenci vozidel na příslušeném úřadě provádět Vy (může ji provádět i prodejce 
vozidla, nebo jiná pověřená třetí osoba), budete potřebovat:
- plnou moc, kterou jsme zaslali datovou zprávou do datové schránky úřadu,
- přítomnost původního vlastníka vozidla při registraci nebo plnou moc s úředně ověřeným podpisem (ve většině
případů jde o prodejce financovaného vozidla).

Po provedení výše popsané změny v evidenci vozidel zašlete originál velkého technického průkazu na adresu 
společnosti ESSOX, vše nejdéle ve lhůtě 40 dnů od uzavření úvěrové smlouvy.
Po doplacení Vaší úvěrové smlouvy přechází vlastnické právo k financovanému vozidlu na Vás. K provedení této změny 
Vám budou ze strany naší společnosti včas zaslány všechny nezbytné podklady a informace.

JAK POSTUPOVAT PŘI HRAZENÍ SPLÁTEK
V souladu s podmínkami smlouvy č. XXXXXXXXXXXX uhraďte, prosím, platbu v hotovosti ve výši XXX XXX Kč před 
převzetím vozu u Vašeho prodejce. Zaplatit můžete v hotovosti nebo příkazem k úhradě tak, aby tato částka byla 
uhrazena v okamžiku převzetí vozidla.
První splátka musí být připsána na účet ESSOX s.r.o. do XX.XX.XXXX. Další splátky jsou splatné vždy k XX. dni každého 
následujícího kalendářního měsíce.
V případě úhrady splátek inkasem je nezbytné doručit společnosti ESSOX potvrzení o zavedení inkasa nejpozději do 10 
dnů před datem splatnosti 1. měsíční splátky; dokud není potvrzení o zavedení inkasa společnosti doručeno, je nezbytné 
hradit měsíční splátky jiným způsobem. Splátka musí být hrazena pod správným variabilním symbolem a je uhrazena až 
v den, kdy je připsána na účet společnosti ESSOX. Proto se ujistěte, že platby provádíte s dostatečným časovým 
předstihem.

Výše měsíční splátky činí XX XXX Kč.

Pro úhradu měsíčních splátek Vám doporučujeme zřízení trvalého příkazu nebo zavedení inkasa ve prospěch společnosti 
ESSOX.
Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 35-3042380287/0100
Konstantní symbol: 0558
Variabilní symbol:

Přehled měsíčních splátek je uveden v přehledu plateb. 
Měsíční splátky nelze hradit složenkou.
V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte naší společnost na výše uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. 

S pozdravem ESSOX s.r.o.
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