
 

 
 
 
Vo všeobecnosti platí, že: 
- čím väčšia suma, tým je leasingový koeficient (navýšenie) menšie a opačne 
- čím dlhšia doba splácania, tým menšia je mesačná splátka a opačne 
- u GRENKE je kedykoľvek možnosť predčasného splatenia bez penalizácie / navýšenia 
- štandardne pripravujú kalkulácia na 0% akontáciu (to aby leasovaná suma bola čo najvyššia). Toto ale záleží na 
výsledkoch / hodnotenie bonity klienta. Ak je na tom klient horšie, požadujú podľa toho určité % / čiastku akontácie. 
Samozrejme , že ak klient chce sám, tak si môže zvoliť aj on určitú vstupnú výšku akontácie. 
- gastro = odpisová skupina č.2 čo sa majetku týka 
- súčasťou leasingovej ZMLUVY (LZ) je aj poistná ochrana vo výške 0,25% z obstarávacej ceny (táto sa dá ešte podľa 
bonity klienta upravovať) 
- finálna podmienky leasingu sa odvíja od obstarávacia ceny, zvolenej doby splácania a výsledovky / bonity klienta 
- súčasťou predmetu lízingu môžu byť u GRENKE aj drobné veci (batérie, sifóny, príslušenstvo ...) + doprava a montáž 
 
 
Var1) Finančný lízing (FL) = štandardný finančný leasing 
-začína od min. 44 mesiacov a pokračuje do 72 mesiacov 
zákazník si zariadenie postupne zaraďuje do majetku a odpisuje 
na konci sa len prepočítajú vlastnícke práva za administratívny poplatok 
 
Var2) Classic lízing (CL) = forma operatívneho lízingu 
- ide o variant dlhodobého prenájmu zariadení s možným konečným odkúpením 
začína na 6 mesiacov a končí na 60 mesiacov 
konečné odkúpenie je v hodnote cca 6-10% z obstarávacej ceny a lízingovka na to vyzve klienta sama 
Majetok odpisuje postupne lízingovka, ktorá posiela klientovi iba mesačnú faktúru za prenájom gastrozariadení. 
Klient si túto faktúru dáva hneď do nákladov ako službu. 
Pred uplynutím dohodnutého obdobia vyzve lízingovka klienta na možné varianty ukončenia lízingu 
 
A - predmet lízingu vráti (u gastro zariadenia sa väčšinou nedeje) 
B - pokračuje ďalej v nájme 
C - odkúpenie za zostatkovú hodnotu (najbežnejší prípad) 
 
Rozdiel medzi FL a CL je taký, že 
u FL je mesačná splátka vyššia, ale odkúpenie za,, 0 " 
u CL je mesačná splátka nižšia, ale odkúpenie za zostatkovú hodnotu cca 10% 
+ rozdiel v možnej dĺžke splácania (mesiaca od-do) a rozdiel v účtovaní 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
,, Kusovkový "produkt 24/0 , ktorý inzerujeme na našich stránkach je teda vždy variant CL 

 
 
a je z našej strany dotovaný vo výške zľavy. 
Tzn. že buď zákazník dostane zľavu a zaplatí nám cash alebo využije financovania 24/0, ale bez zľavy od nás! 
 
Tento produkt je teoreticky možné využiť aj u vyšších súm, ale pri 24M u vyšších súm je aj vyššia mesačná splátka. 
Preto sa u vyšších súm zvykne používať väčšinou produkt FL s dlhšou dobou splácania (napr. 48 / 60M) s možnosťou 
predčasného splatenia bez poplatkov. 
 
Tu potom väčšinou pracovníci lízingovka ,, šijú "ponuku klientovi na mieru na základe vyššie uvedených vstupných 
všeobecných pravidiel. 
 
Bližšie informácie a kontaktná osoba tu: 
 
 
Ivana Nižňanská  
Key Account Manager 
GRENKELEASING s. r. o. 
City Business Center II  
Karadžičova 10 
821 08 Bratislava 
 
mobil: +421 910 101 924 
tel.: +421 2 50 204 704 
fax: +421 2 50 204 705 
e-mail: iniznanska@grenke.sk 

web: www.grenke.sk 
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