Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

WARIANTY ZAKOŃCZENIA UMOWY LEASINGU
Każdy z Klientów, który skorzystał z programu Toyota Business SmartPlan na 2 miesiące przed upływem terminu
na jaki została zawarta Państwa umowa, otrzyma pismo z zawiadomieniem o zbliżającym się terminie zakończenia
umowy.
Wariant I - WYMIANA PRZEDMIOTU LEASINGU
W celu wymiany pojazdu na nowy należy:
1. Ustalić z Dilerem Toyoty obsługującym umowę:
a) specyfikację nowego pojazdu,
b) warunki odnowienia zakupu / warunki nowej umowy;
2. Ustalić termin odbioru nowego samochodu przed zakończeniem poprzedniej umowy;
3. Zwrócić Przedmiotu Leasingu w miejscu i terminie uzgodnionym z Dilerem Toyoty.
Wariant II - ZWROT POJAZDU
W celu zwrotu pojazdu należy:
1. Spłacić wszelkie zobowiązania wynikające z umowy leasingu;
2. Skontaktować się z Dilerem Toyoty obsługującym umowę w celu umówienia terminu zwrotu pojazdu;
3. Zwrócić Przedmiotu Leasingu w miejscu i terminie potwierdzonym oraz uzgodnionym z Dilerem Toyoty.
Wariant III - WYKUP PRZEDMIOTU LEASINGU
W celu wykupienia pojazdu należy:
1. Nie później niż 1 miesiąc przed wygaśnięciem umowy leasingu należy przesłać wniosek o wykup przedmiotu
leasingu:
- na adres mailowy: tlp@pl.toyota-fs.com lub
- pocztą na adres korespondencyjny: Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa
2. Spłacić wszelkie ewentualne zaległe zobowiązania wynikające z umowy leasingu.
3. Dokonać wpłaty kwoty wykupu w wysokości określonej w umowie leasingu.
Wystawienie faktury sprzedaży nastąpi niezwłocznie, po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej warunków.
Komplet dokumentów dotyczących sprzedaży przedmiotu (faktura VAT, karta pojazdu) zostaną przesłane do Państwa listem poleconym.
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Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, ze zm.)
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, ze zm.)
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