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WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA DOPOSAŻENIE
Wnoszę/-simy o udzielenie zgody na montaż doposażenia w postaci:
instalacji gazowej / haka / inne* (opisać jakie)

o wartości

PLN brutto

do umowy leasingu nr

w przedmiocie

(rodzaj, model / typ / nr rejestracyjny)

PODPIS!

Jako Leasingobiorca ww. przedmiotu oświadczam/y, że:
a. w przypadku, gdy nastąpi podniesienie wartości przedmiotu, zobowiązuję/-emy się go doubezpieczyć niezwłocznie po dokonaniu tychże zmian (zgodnie ze
szczegółami opisanymi w piśmie w przypadku wydania zgody przez IGL),
b. po dokonaniu doposażenia zobowiązujemy się, w terminie 2 dni roboczych, skontaktować się z przedstawicielem IGL (zgodnie ze szczegółami opisanymi w piśmie w przypadku wydania zgody przez IGL),
c. zobowiązuję/-emy się do wykonania zmian, o których mowa we wniosku, w serwisie, który zapewni wysoką jakość omawianego doposażenia oraz obejmie je
gwarancją,
d. w razie zwrotu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu, a także w razie przejęcia przez IGL posiadania przedmiotu w wypadku rozwiązania umowy
leasingu z przyczyn leżących po stronie Leasingobiorcy, Leasingodawcy służy prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego lub zatrzymania ulepszeń bez
zwrotu ich wartości na rzecz LB.
e. warunki gwarancji przedmiotu leasingu przedstawiają się następująco*:
przedmiot ww. umowy leasingu nie jest już objęty gwarancją.
przedmiot ww. umowy leasingu znajduje się na gwarancji i wraz z wypełnionym wnioskiem dostarczamy oświadczenie gwaranta (formularz w załączeniu).
W razie wydania przez niego zgody warunkowej na utrzymanie gwarancji na ww. przedmiot leasingu po montażu doposażenia, zobowiązujemy się spełnić
postawione warunki.
f. wybieramy następującą wersję płatności za doposażenie*:
wersja standardowa – płatność zostanie przez nas dokonana jednorazowo po odbiorze usługi, a następnie refakturowana na moją/naszą firmę przez IGL
(w przypadku środków transportu – po dokonaniu zmian w rejestracji pojazdu).
wersja niestandardowa – wymaga dodatkowej zgody IGL – płatność zostanie dokonana przez IGL na podstawie otrzymanej faktury (w przypadku środków
transportu – po dokonaniu zmian w rejestracji pojazdu), której termin płatności wynosić będzie minimum 14 dni. W związku z tym w umowie nastąpi przeliczenie pozostałych rat leasingowych i zmiana ich wysokości, zmiana czynszu inicjalnego i wartości końcowej (opłata za zmianę harmonogramu zgodna
z obowiązującą tabelą opłat).
W przypadku braku zgody IGL na wybraną przez nas formę płatności, wybieramy: wersję standardową / rezygnujemy z dalszego rozpatrywania wniosku.

Data, podpis i pieczątka Leasingobiorcy

Telefon kontaktowy

zaznaczyć właściwe
Formularz wniosku prosimy przesłać do Działu Obsługi Klienta na adres: Idea Getin Leasing S.A. ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław, fax (71) 33 44 810;
e-mail: klient@idealeasing.pl Opłata za wydanie zgody na doposażenie zgodnie z obowiązującą tabelą opłat IGL. Zgoda ważna jest 30 dni od daty wydania.
*

Idea Getin Leasing S.A.
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OŚWIADCZENIE GWARANTA DO WNIOSKU O DOPOSAŻENIE
(wymagane, gdy przedmiot leasingu objęty jest gwarancją)

Wyrażamy zgodę na montaż doposażenia w postaci:
instalacji gazowej / haka / inne* (opisać jakie)

w przedmiocie

(rodzaj, model / typ / nr rejestracyjny)

pod warunkiem spełnienia następujących wymogów (wypełnić, gdy występują):

PODPIS!

Inne uwagi:

Data, podpis i pieczątka Gwaranta

Idea Getin Leasing S.A.
ul. Strzegomska 42b
53-611 Wrocław
ideagetinleasing.pl

T:
F:

+48 71 33 44 900
+48 71 33 44 901
801 199 199
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