
                                    
 
 
 
                                                                                                                            Izračunaj si svoj limit! 
 

Brezskrbni nakup na obroke 

  

PREDNOSTI 

 hitro in enostavno 
 varno in transparentno 
 brez pologa 
 vse uredite na enem mestu ali kar preko spleta 
 možnost odplačila do 3 do 72 obrokov 
 možnosti nakupa na obroke tudi za tujce 

  

ZNESEK IN TRAJANJE  

 minimalni znesek: 100 €, maksimalni znesek: 8.000 € 

 minimalni obrok: 10 € 

 od 3 do 72 mesecev 

KDO LAHKO NAKUPUJE NA OBROKE?  

 fizična oseba, stara vsaj 25 let (za vrednosti nakupov do 2.500 €) oziroma vsaj 18 let (za 
vrednosti nakupov do 8.000 €), 

 prejema redne mesečne prilive (plačo ali pokojnino), 
 je državljan Republike Slovenije, 
 ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,  
 ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon. 
 * Do 5.000 € lahko na obroke nakupuje tuj državljan, ki izpolnjuje posebne pogoje. 

  

KAJ POTREBUJETE?  

http://pktest.takoleasy.si/WebCredit.aspx?calc=75E3DDA5-D773-42E6-AC1C-FEEA13C07B5A


  

 
  
Pri izbiri obročnega odplačevanja nad 36 obrokov in skupni izpostavljenosti nad 2.500 € morate 
predložiti tudi vaš zadnji bančni izpisek.  
 

DO PLAČILA NA OBROKE V LE NEKAJ PREPROSTIH KORAKIH 
  

1.  2.  3.  4.  5.  

Izbor izdelkov 
v vrednosti od 

100 € do 
najmanj  
8.000 €. 

  

Na blagajni 
kot plačilo 

izberite 
plačilo na 

obroke 
1stavno. 

Vnos 
zahtevanih 
podatkov. 

  

Enostavni 
proces 

odobritve. 

Podpis 
pogodbe. 

  

 
PRIMER IZRAČUNA 
  

 
 

  12 mesecev 24 mesecev 60 mesecev 

Vrednost predmeta financiranja 1.000 € 1.000 € 3.000 € 

Višina pologa 0 € 0 € 0 € 

*Višina mesečnega obroka 92,45 € 48,04 € 64,74 € 

Letna kreditna obrestna mera 8 % 8 % 8 % 

Strošek odobritve 15,00 € 15,00 € 45,00 € 

Zavarovanje terjatev 50,59 € 52,58 € 189,54 € 

**EOM 19,68 % 14,32 % 10,99 % 

Skupni znesek plačila 1.109,45 € 1.153,03 € 3.884,29 € 

  

*Strošek odobritve in zavarovanje terjatev sta porazdeljena med obroke. 
**EOM (=efektivna obrestna mera). EOM je izračunana na podlagi zneska in trajanja 
kredita, stroškov odobritve, zavarovanja terjatev in trenutne veljavne obrestne mere. 
Morebitni dodatni stroški, ki nastanejo v primeru, da stranka ne izpolnjuje pogodbe, 
niso vključeni v izračun EOM. EOM v reprezentativnem primeru izračunan na dan 03. 
03. 2021. 
 
 

CENIK IN PODROBNEJŠA DOLOČILA IN POGOJE ZA KREDITE:  



 do 2.500 € (na prodajnem mestu) si lahko preberete tukaj.   

 do 8.000 € (na prodajnem mestu) si lahko preberete tukaj. 

 za obročno plačilo preko spleta si lahko preberete tukaj. 
 
 

1stavno je znamka podjetja Summit Leasing Slovenija 
 

 


