
ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје
ул. Македонија бр. 9/11, Скопје

Тел.: 3077 097, Факс: 3077 088

web: www.s-leasing.mk; e-mail: info@s-leasing.mk

ЕДБ: 

Транскациска сметка: 250001002557385

депонент на ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје

         Име на добавувачот

МАКАУТОСТАР

Учество од бруто цена (EUR): 19,008.14 €

Почитувани, 

во согласност со Вашето барање Ви доставуваме необврзувачка понуда со следните услови:

1. Набавна вредност без ДДВ

2. Учество од набавната вредност без ДДВ

3. Финансиран износ

4. Рата

5. Трошоци за обработка (со ДДВ)

6. Трошоци за регистрација (со ДДВ)

7. Трошоци за Централен регистар

8. Основица за ДДВ 18%

9. ДДВ

10. Уплата на почеток: (2+5+6+7+9)

Напомена: Сите износи се пресметани во евра, а се плаќаат во денари по курс: Продажен курс за ЕУР на

ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје на денот на уплатата. 

Осигурување на предметот на лизинг:

Корисникот на лизинг ги врши сите плаќања во денарска противвредност по продажниот курс на ШПАРКАСЕ 

БАНКА МАКЕДОНИЈА АД Скопје на денот на плаќањето. 

Набавната вредност (основата за калкулација) ги содржи сите трошоци до регистрација. Во калкулацијата не се 

вклучени трошоците за технички преглед, каско и задолжително осигурување (АО полиса) кои корисникот на 

лизинг ги плаќа сам пред превземањето на предметот на лизинг. 

При потпишувањето на договорот, а пред превземањето на предметот на лизинг, корисникот ги плаќа учеството, 

трошоците за обработка, регистрација и за Централен регистар. 

За периодот од плаќањето на предметот на лизинг на добавувачот до првата лизинг рата се пресметува 

интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка за финансирање. 

Првата лизинг рата доспева за наплата на првиот работен ден од месецот кој следи по месецот кога е превземен 

предметот на лизинг. 

За клиенти кои ќе отворат сметка во Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје или префрлат плата или платен промет,

каматната стапка ќе биде намалена за 0,5%.

Оваа понуда е од информативен карактер, подложна на промени, не создава обврска за склучување на договор. 

Предуслов за склучување на договор за финансиски лизинг е проверка на бонитетот на подносителот на барањето 

за финансирање и отварање на трансакциска сметка во Шпаркасе Македонија АД Скопје.

Со почит,

ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје

21.10.2020

КАСКО осигурување за целото времетраење на лизингот, вклучувајќи и додаток во случај на кражба и проневера.

         Траење на лизингот

         Вкупен број на рати

Корисникот на лизинг е обврзан да го осигура предметот на лизинг во некоја од следните осигурителни компании 

1,254,640.80 МКД

37,453.00 €

25,930.61 МКД419.25 €

ИНФОРМАТИВНА ПОНУДА 3 ГОДИШНИ РАТИ

         Предмет на лизинг:

28.81 € 1,782.00 МКД

RANGE ROVER / JAGUAR

50,490.32 €

(ВИНЕР, Триглав, Еуролинк, Кроација), а по избор на корисникот на лизинг и тоа од следните ризици: целосно 

  Учество од нето цена (%):

20,285.22 €

         Набавна цена без ДДВ €

         Број на годишни рати

21%

1 Рати

34.00%  Учество од бруто цена (%):

         Бруто набавна цена €

890.00 МКД

€ Евра

47,372.88 €

9,919.88 €

МКД Денари 

2,930,012.71 МКД

2,316,468.05 МКД

14.39 €

24 Месеци 

2 Рати

ПОНУДА ЗА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ

         Корисник на лизинг:

47,372.88 €

55,900.00 €

MK 4057009501238

1,204,256.00 МКД

613,544.66 МКД

3,122,826.27 МКД

562,108.73 МКД

АУТОМОБИЛИ ГРУП СКОПЈЕ

9,088.26 €

19,470.59 €


