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INFORMAČNÍ LETÁK – INVESTICE SEMA CARS S.R.O. 

Kdo jsme? Jsme česká společnost založená v roce 2014 se sídlem na Praze 6. Zabýváme se prodejem zánovních ojetých 

vozidel z ukončeným operativních leasingů a autorizovaných prodejců. Prodáváme skladové vozy, dovážíme vozy na 

služby zprostředkování pojištění vozidel a pojištění proti závadám.  

 

Zajímá Vás trocha čísel? V roce 2020 jsme dosáhli obratu 39.801.000 Kč. V roce 2021 jsme obrat navýšili téměř o 55% 

na 61.674.000 Kč. Za náročný rok 2022 máme předběžný obrat 55.545.000 Kč. Ve všech letech jsme generovali zisk 

výrazně přesahující 1 mil Kč. Naše účetní výkazy naleznete na portálu justice.cz (roky 2020 ,2021, rok 2022 je v přípravě)  

 

Čím se lišíme? Máme vlastní záruční program Garance Sema Cars, který našim zákazníkům poskytuje jistotu při 

zakoupení vozidla po dobu 6 měsíců nebo 15.000 Km ode dne nákupu vozidla. Naše záruka pokrývá dle obchodních 

podmínek většinu závad na vozech. Tuto záruku dokážeme ve spolupráci s našimi partnery prodloužit až na 3 roky a 

neomezené kilometry. Umíme nabídnout výhodné pojištěné vozidel.  

Proklientský servis a individuální přístup. Auta si důkladně vybíráme, všechna auta prochází důkladnou předprodejní 

prohlídkou, zkušební jízdou. Auta servisujeme, důkladně čistíme, desinfikujeme a připravujeme pro nového majitele. 

Nic netajíme a jednáme na rovinu. Co o voze víme, řekneme dopředu. 

Máme od zákazníků vysoká hodnocení, jak na google.com, tak i seznam.cz a facebook.com.  

 

Jak jsme financováni a proč nabízíme investice Vám? Jsme financováni vlastními finančními prostředky a dvěma 

bankami. Dlouhodobé financování nám poskytuje od roku 2021 Česká spořitelna a.s., operativní financování pak ČSOB  

a.s. a to od roku 2018. Investice nabízíme, abychom ušetřili. Především operativní financování je aktuálně velmi drahé. 

Navíc chceme dále růst, v roce 2023 bychom rádi dosáhli na obrat přes 70 mil Kč, to však vyžaduje nové investice a 

především více zboží. 

 

Na co Vaše peníze použijeme? Vaše peníze použijeme jen a pouze na nákup skladových zásob. Tzn.na nákup aut. Když 

budete chtít, můžete se na ně přijít podívat. Auta skladujeme v uzavřených a krytých prostorách. 

 

Kolik nám můžete půjčit? Minimální investice je 100.000 Kč, maximálně pak 1.000.000 Kč od jednoho investora. 

Celkově přijmeme maximálně 5.000.000 Kč v roce 2023. 

 

Co za to? Nabízíme úrok 9% až 11% p.a. Úroky jsou splatné měsíčně vždy k 5.dni následujícího měsíce (úrok 9% p.a.), 

čtvrtletně  (úrok 10% p.a.) nebo ročně k 30.12. daného roku (úrok 11% p.a.). 

 

Získáte podíl na firmě, možnost rozhodování? Ne, nezískáte.  
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Jak za Vaše peníze ručíme? Ručíme Vám nakoupeným zbožím (auty) na základě smlouvy o zápůjčce a směnky na částku 

vč. celkových úroků. Naše zboží na skladě je pojištěné proti všem rizikům a to do 20.000.000 Kč, zboží které 

přepravujeme z EU je pojištěné také a to částkou 2.000.000 Kč (vozíme auta po dvou kusech). Naše společnost 

disponuje movitým i nemovitým majetkem. 

 

Kdy Vám přijdou peníze zpět na účet? Záleží na tom, jak budete chtít vyplácet úroky. Celková suma Vám přijde vždy 

30.12. daného roku. Úroky jsou splatné měsíčně a to k 5. dni v měsíci, nebo čtvrtletně s to k 5 dni prvního měsíce 

nového čtvrtletí nebo jednou za rok k 30.12. V případě výpovědi z Vaší nebo naší strany dle smlouvy.  

 

Chcete si pročíst smlouvu? Pro zaslání smlouvy k prostudování nás prosím kontaktujte na čísle 725 868 100 nebo 

emailem info@semacars.cz. Smlouvu můžeme podepsat elektronicky nebo osobně u nás na prodejně. Chcete-li vše 

probrat osobně, zastavte se u nás. Jen prosím předem zavolejte.  

 

Máte další otázky? Zavolejte, napište nebo se stavte.  

 

V Praze dne 3.1.2023 

 

 

 

 

Ing. Marek Hačecký 

Jednatel společnosti Sema Cars s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento informační leták není návrhem na uzavření smlouvy o zápůjčce, má pouze informativní charakter.   

Tiskové chyby vyhrazeny.  
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