Smlouva o půjčce č. XXXXXXXX
mezi
TOMMY STACHI s.r.o., IČ: 27148084, se sídlem: Alšova 123, 250 70 Odolena Voda,
zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 99917
Provozovna: Táboritská 23, 130 87 Praha 3, tel.: 221 460 400, 841 188 188, fax: 221 460 498,
email: snadnapujcka@tommystachi.cz, web: www.tommystachi.cz, www.snadnapujcka.cz
(dále jen "TOMMY STACHI" či "Věřitel")
a
Jméno
Rodné číslo
Příjmení

Titul

Trvalý pobyt

Korespondeční adresa

(dále jen "Zákazník")
Tímto uzavírají Smlouvu o půjčce ve smyslu ustanovení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
a o změně některých zákonů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, za dále
stanovených podmínek (dále jen "Smlouva").
Tato smlouva je uzavírána v souladu a na základě rámcové smlouvy o půjčce uzavřené mezi stejnými
účastníky dne 07/01/2014 (dále jen "rámcová smlouva").
TOMMY STACHI touto Smlouvou poskytuje celkovou výši půjčky v částce Kč

10.000,-

Zákazník se zavazuje zaplatit TOMMY STACHI v souvislosti s touto půjčkou
celkové náklady půjčky v částce Kč

9.866,-

Celková splatná částka, kterou je Zákazník na základě této Smlouvy povinen zaplatit
TOMMY STACHI (celková výše půjčky + celkové náklady půjčky), činí Kč
(též jako "celkový dluh")

19.866,-

Zákazník splatí TOMMY STACHI celkovou splatnou částku 24 měsíčními splátkami. Každá splátka činí
Kč 828,- a bude placena vždy k 14. dni v měsíci na účet č. 1948844309/0800 u České spořitelny a.s.,
počínaje dnem 14/01/2014
Zákazník tímto prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy obdržel Formulář pro standardní informace
o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb., a to v dostatečném předstihu před jejím uzavřením,
že se s jeho obsahem seznámil a jeho obsahu v plném rozsahu porozuměl. Zákazník tímto prohlašuje, že
výslovně žádá o poskytnutí půjčky před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
Zákazník tímto dále prohlašuje, že byl TOMMY STACHI seznámen s výpůjční sazbou, s výší roční
procentní sazby nákladů (dále jen "RPSN") půjčky poskytnuté TOMMY STACHI na základě Smlouvy
a skutečností, že půjčka dle Smlouvy používá metodu měsíčního úrokovacího období.
Úroková sazba půjčky je: 77 %. Jde o pevnou roční úrokovou sazbu nevázanou na žádný index ani
referenční úrokovou sazbu. RPSN půjčky, kterou Zákazník splácí, je: 111.0 %. RPSN nebude
TOMMY STACHI upravována, pokud zákon nebo tyto podmínky nestanovují jinak.
Rozhodne-li se Zákazník dle čl. 3 části C rámcové smlouvy od Smlouvy odstoupit, je povinen Věřiteli,
nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit poskytnutou jistinu. V tomto případě je
Zákazník povinen zaplatit Věřiteli úrok ve výši Kč 21,10 denně, na který by vznikl Věřiteli nárok, pokud by
k odstoupení od dílčí smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla půjčka čerpána, do dne, kdy je
jistina splacena.
Za TOMMY STACHI
Jméno zástupce
Podpis zástupce

.......................................

Podpis Zákazníka

.......................................

Datum a místo

07/01/2014, Praha

Datum a místo

07/01/2014, Praha
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