
Jak se dostat k automobilu - srovnání         

 Car Simply Operativní leasing Koupě vlastního vozu 

Získání auta 
 

Našetřené peníze neutratíte, 
pouze složíte kauci, která se vám 
pro třech letech vrátí. 
Nepotřebujete nic prokazovat. 

Na celou cenu vozu šetřit 
nemusíte, ani akontace není vždy 
podmínkou. Téměř vždy se 
schvalují Vaše příjmové poměry.  
 

Buď máte našetřené vlastní 
peníze anebo si půjčíte. Při 
půjčce nebo finančním leasingu 
platíte akontaci a úroky.  
 

Náklady na provoz  
 

Měsíčně platíte pevný 
administrativní poplatek 484,- Kč, 
a i ten vám může být vrácen. 
Ročně také individuálně daníte. 

Měsíčně splácíte rozdíl mezi 
cenou nového auta a cenou auta 
při skončení leasingu + služby. 
Celkem obvykle 7 – 20 tisíc Kč. 

Sami platíte opravy, servis, 
pojištění, zimní výbavu, dálniční 
známku. V případě ojetého vozu 
i později projevené skryté vady.  
 

Povinné ručení  
 

V ceně půjčovného Car Simply. 
Neplatíte nic navíc.  
 

V ceně operativního leasingu. 
Neplatíte nic navíc.  
 

Platíte sami. Každý rok několik 
tisíc korun podle typu auta a 
vašich bonusů.  
 

Havarijní pojištění  
 

V ceně půjčovného Car Simply. 
Neplatíte nic navíc.  
 

V ceně operativního leasingu. 
Neplatíte nic navíc.  
 

Platíte sami v řádu tisíců korun 
ročně podle typu auta a vašich 
bonusů.  
 

Servis  
 

V ceně půjčovného Car Simply. 
Ve variantě Exclusive dokonce 
předáváte auto k servisu u Vás 
doma. Neplatíte nic navíc. 
 

Za návštěvy servisu nemusíte 
platit nic, pokud máte zvolenou 
variantu operativního leasingu s 
plným servisem.  
 

Sami si hradíte servisní prohlídky 
a případné opravy. Částky se 
pohybují od pár stovek až po 
několik tisíc. 

Prodej auta  
 

O prodej se nestaráte. Auto po 
třech letech vrátíte a obdržíte 
zpět kauci. Nebo si můžete si 
vybrat nový vůz.  
 

S prodejem starosti nemáte. 
Auto po skončení operativního 
leasingu vrátíte a můžete si 
vybrat nové.  
 

Sháníte kupce, podáváte 
inzeráty, ručíte za skryté vady, 
nebo nevýhodně prodáváte přes 
autobazar. 

Vaše úspory 
 

Vaše úspory se Vám neztenčí. 
Přitom používáte stále nový nebo 
zánovní vůz téměř zdarma. Auto 
Vám nezůstane, ale peníze ano. 

Ve stanovených splátkách platíte 
rozdíl mezi pořizovací a 
zůstatkovou cenou auta + náklad 
na provoz. Auto Vám nezůstává. 
 

Za své úspory koupíte věc, která 
již za první rok ztratí 20 – 40 % 
své hodnoty. Za pár let utratíte 
další za nové. Plně hradíte i 
provoz. 

 


