Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH KLIENTA UZ
ZAŁĄCZNIK NR 6
Szanowny Kliencie,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z najważniejszym warunkami Umowy Leasingu Konsumenckiego w ramach programu Toyota Samochody Używane.
Ponadto, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wzorem Umowy, jaka zostanie przez Ciebie podpisana w ramach tego
programu oraz załącznikami do tej Umowy, w tym z Tabelą Opłat i Prowizji.
CECHY UMOWY
Umowa, której wzór otrzymałeś to umowa leasingu przeznaczona dla konsumentów – czyli osób nie prowadzących
działalności gospodarczej. Na jej podstawie Toyota Leasing zobowiązuje się nabyć wskazany przez Ciebie samochód
marki Toyota lub Lexus od określonego w umowie dilera marki Toyota / Lexus a następnie wydać Tobie ten samochód
do używania przez czas określony – tj. Okres Leasingu, trwający 24, 36, lub 48 miesięcy, w zależności od ustaleń, jakie
zostaną przyjęte przez Ciebie i Toyota Leasing w umowie leasingu).
W zamian za używanie samochodu w Okresie Leasingu będziesz zobowiązany do zapłaty na rzecz Toyota Leasing
wynagrodzenie, na które składa się Opłata Wstępna (płatna w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy) oraz Raty Leasingu (płatne z góry – co miesiąc w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT).
OKRES LEASINGU
Okres Leasingu to czas oznaczony, na jaki zostaje Tobie przekazany w używanie pojazd. Okres Leasingu rozpoczyna
się z dniem odbioru samochodu od dilera Toyota/Lexus i kończy się w ostatnim miesiącu Okresu Leasingu w dniu
odpowiadającym dacie tego odbioru (dla przykładu dla umowy zawartej na okres 24 miesięcy, na podstawie której
odebrano samochód w dniu 9.04.2018 r., koniec Okresu Leasingu przypadnie na dzień 9.04.2020 r.). Jeśli natomiast
ostatnim dniem Okresu Leasingu będzie dzień wolny od pracy lub sobota – to ostatnim dniem Okresu Leasingu będzie najbliższy dzień roboczy poprzedzający ten dzień wolny od pracy lub sobotę.
RATY LEASINGU
Za używanie Przedmiotu Leasingu płacisz miesięcznie z góry Raty Leasingu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie
faktury VAT. Faktury za Ratę Leasingu wystawiane są pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca Okresu
Leasingu (za wyjątkiem faktury za pierwszą Ratę Leasingu, która wystawiana jest w terminie określonym w pkt. 9.10.
lub w pkt i 9.11. Umowy – w zależności od tego, w którym dniu miesiąca kalendarzowego pojazd został odebrany od
dilera Toyota/Lexus).
Rachunek do wpłat Rat Leasingu i innych należności związanych z Umową został wskazany w Tabeli na pierwszej
stronie Umowy.
PODPISANIE UMOWY
Umowa zostanie podpisana przez Ciebie w siedzibie dilera, z którym Toyota Leasing zawrze umowę nabycia pojazdu.
Wraz z umową otrzymujesz wzory następujących dokumentów: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Leasingu, Protokół Odbioru Przedmiotu Leasingu (którym potwierdzasz odbiór samochodu od dilera), Protokół Zwrotu
Przedmiotu Leasingu (który podpisujesz min. wtedy gdy oddajesz samochód po zakończeniu umowy jeśli nie zdecydowałeś się na jego wykupienie), Tabelę Opłat i Prowizji (zawierającą wykaz czynności, za które Toyota Leasing może
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pobierać od Ciebie dodatkowe opłaty) oraz Przewodnik Zwrotu Pojazdu PZWLP (dokument opisuje w jakim stanie
powinien znajdować się pojazd w momencie jego zwrotu do Toyota Leasing).
Komplet wyżej wskazanych dokumentów, po ich podpisaniu przez Ciebie, wysyłany jest przez dilera do Toyota Leasing
gdzie umowa sprawdzana jest pod względem formalnym. Po podpisaniu umowy przez Toyota Leasing jeden komplet
dokumentów wysyłany na Twój adres korespondencyjny wskazany w Umowie.
OPŁATY PO PODPISANIU UMOWY LEASINGU
Po podpisaniu Umowy Leasingu, jesteś zobowiązany wpłacić do Toyota Leasing (Termin zapłaty to 3 dni od dnia Zawarcia Umowy Leasingu):
a. Opłatę Wstępną, wskazaną na pierwszej stronie Umowy (pkt H Tabeli) oraz
b. Opłatę dodatkową za rejestrację samochodu w urzędzie komunikacji. Wysokość opłaty została wskazana w Tabeli
Opłat i Prowizji.
Zapłata tych kwot warunkuje przystąpienie przez Toyota Leasing do nabycia samochodu – tj. Toyota Leasing zamówi
u dilera wybrany przez Ciebie pojazd.
Co ważne – zamiast płacić jednorazowo opłatę za rejestrację pojazdu, możesz zdecydować się na wliczenie opłaty dodatkowej za rejestrację w Raty Leasingu. W ten sposób kwota opłaty dodatkowej za rejestrację uiszczana przez Ciebie
w nieoprocentowanych ratach przez cały Okres Leasingu doliczanych do każdej z Rat Leasingu (jako ich niezależny
element).
NABYCIE POJAZDU
Po uiszczeniu przez Ciebie Opłaty Wstępnej oraz opłaty dodatkowej za rejestrację pojazdu Toyota Leasing zamówi
u dilera wskazany przez Ciebie samochód.
UBEZPIECZENIE SAMOCHODU
Samochód powinien koniecznie zostać ubezpieczony od dnia jego rejestracji. Umowa przewiduje dwa warianty ubezpieczenia:
Wariant nr 1 – Toyota Leasing ubezpieczy samochód w pełnym zakresie (AC, OC, NNW, KR), zaś polisa ubezpieczeniowa zostanie Tobie przekazana w dniu odbioru pojazdu od dilera. Dokładny zwrot kosztów uiszczonego przez Toyota
Leasing ubezpieczenia zwracasz na podstawie wystawianych na Ciebie refaktur przez Toyota Leasing. Refaktura obejmować będzie dokładny koszt 12 miesięcznego ubezpieczenia pojazdu.
Wariant nr 2 – sam ubezpieczasz pojazd w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Samochód ubezpieczasz w pełnym zakresie (AC, OC, NNW, KR). Przed ubezpieczeniem pojazdu w danym towarzystwie ubezpieczeniowym jesteś
zobowiązany uzyskać zgodę Toyota Leasing na takie ubezpieczenie (gdyż nie wszyscy ubezpieczyciele oraz oferowane
przez nich produkty ubezpieczeniowe zapewniają właściwą ochronę ubezpieczeniową). Wniosek o wyrażenie zgody
na samodzielne ubezpieczenie składasz na stosownym formularzu Toyota Leasing (wzór takiego formularza otrzymasz
u dilera Toyota / Lexus). W ramach wariantu nr 2 możesz również skorzystać z ubezpieczenia samochodu zawartego
za pośrednictwem dilera marki Toyota / Lexus w ramach programu ubezpieczeń dilerskich. Informacje dotyczące
ubezpieczenia w ramach programu ubezpieczeń dilerskich znajdziesz u dilera Toyota /Lexus.
Kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia jesteś zobowiązany przedstawić Toyota Leasing lub dilerowi przy odbiorze samochodu. Wraz z kopią polisy powinieneś przedstawić dowód zapłaty
składki za cały rok z góry. Ważne – polisę ubezpieczeniową (wraz z dowodem zapłaty składki) na kolejny roczny
okres ubezpieczenia powinieneś przedstawiać na min. 14 dni roboczych przed upływem ważności poprzedniej polisy
ubezpieczeniowej.
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W przypadku, gdy zapomnisz przedstawić polisę ubezpieczeniową lub przedstawiona polisa nie będzie odpowiadać
wymogom przedstawionym przez Toyota Leasing – Toyota Leasing wyznaczy Tobie termin na dostarczenie prawidłowych dokumentów. Jeśli dokumenty nie zostaną uzupełnione w terminie – Toyota Leasing jako właściciel pojazdu
– może sama ubezpieczyć pojazd (według Wariantu 1), zaś Ciebie obciążyć kosztami ubezpieczenia. Tym samym –
uprzejmie prosimy o ubezpieczanie pojazdów objętych finansowaniem w Toyota Leasing zgodnie z przedstawionymi
w Umowie Leasingu wymogami.
W przypadku, jeśli chcesz dokonać zmiany Wariantu ubezpieczenia, powinieneś na minimum 30 dni przed upływem
ważności polisy ubezpieczeniowej powiadomić o tym Toyota Leasing oraz złożyć stosowny wniosek o zmianę Wariantu
ubezpieczenia. Toyota Leasing przedstawi Tobie wzór wniosku, jaki należy złożyć w takiej sytuacji. Pamiętaj, Toyota Leasing, jako właściciel pojazdu, ma prawo odmówić Tobie zmiany wariantu ubezpieczenia (jeśli zaproponowane przez
Ciebie ubezpieczenie pojazdu nie zapewni pełnej ochrony samochodu zgodnej z Umową).
DODATKOWE UBEZPIECZENIE GAP PRZEZ FINANSUJĄCEGO
Zawierając Umowę Leasingu możesz skorzystać z opcji polegającej na tym, że Toyota Leasing ubezpieczy pojazd na
cały Okres Leasingu w ramach ubezpieczenia GAP.
Ubezpieczenie to zabezpiecza pojazd przed utratą jego wartości na wypadek szkody całkowitej lub kradzieżowej.
Jego zawarcie zabezpiecza Korzystającego przed sytuacją, w której po rozliczeniu szkody całkowitej (tj. po otrzymaniu
przez Toyota Leasing kwoty odszkodowania i kwoty uzyskanej ze sprzedaży wraku) po Twojej stronie pozostanie do
zapłaty na rzecz Toyota Leasing kwota z tytułu roszczeń wynikających z wygasłej umowy leasingu.
Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie pojazdu w ramach ubezpieczenia GAP przez Toyota Leasing, Toyota Leasing
ubezpieczy pojazd na cały Okres Leasingu ( 24, 36 lub 48 miesięcy w zależności na jaki okres zawarto Umowę), zaś
Ciebie będzie obciążać kosztem comiesięcznego zwrotu składki ubezpieczeniowej płatnej wraz z Ratą Leasingu (ta
opłata będzie uwidoczniona co miesiąc na fakturze VAT obok Raty Leasingu).
ODBIÓR POJAZDU OD DILERA – PODPISANIE PROTOKOŁU ODBIORU
W Umowie podana jest orientacyjna data w jakiej samochód będzie mógł zostać Tobie przedstawiony do odbioru.
Gdy pojazd będzie gotowy do odbioru otrzymasz od dilera lub od Toyota Leasing informację o dniu w którym będziesz mógł odebrać samochód. Jeśli z przyczyn niezależnych od Toyota Leasing nie będzie możliwy odbiór samochodu w tej dacie poinformujemy Ciebie o nowym terminie w jakim pojazd będzie możliwy o odbioru.
Przejdźmy zatem do dnia, w którym odbierasz pojazd od dilera:
Podczas odbioru otrzymasz do podpisania protokół Wydania Przedmiotu Leasingu. Podpisując ten protokół potwierdzasz, że zapoznałeś się ze stanem technicznym pojazdu oraz jego wyposażeniem. W związku z czym prosimy o dokładne sprawdzenie pojazdu. Jeśli wszystko się zgadza – zostaniesz poproszony o podpisanie protokołu.
Wraz z protokołem diler przekaże Tobie również inne dokumenty (min. dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi, dokumenty gwarancyjne).
OPŁATY DODATKOWE
Do wzoru Umowy jaki otrzymałeś została załączona Tabela Opłat i Prowizji. Tabela informuje o czynnościach dodatkowych związanych z realizacją Umowy, za które zobowiązany będziesz zapłacić Toyota Leasing na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Toyota Leasing (nie dotyczy to sytuacji, gdy zdecydujesz aby Opłata dodatkowa za rejestrację
została wliczona w Raty Leasingu, wtedy opłata ta doliczana jest do każdej z Rat Leasingu i rozłożona w nieoprocentowanych ratach w całym Okresie Leasingu). Opłaty podane są w kwotach brutto (wraz z należnym podatkiem VAT).
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KOSZTY NAPRAW I PRZEGLĄDÓW
Pamiętaj, że w trakcie trwania Umowy ponosisz również koszty związane z przeglądami serwisowymi igwarancyjnymi,
jak również koszty napraw pojazdu. Te czynności jesteś zobowiązany wykonywać w autoryzowanych stacjach serwisowych marki Toyota / Lexus. Przed wizytą w serwisie prosimy o zapoznanie się z aktualnym cennikiem oferowanych
usług.
INNE KOSZTY PONOSZONE W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM POJAZDU
Pamiętaj, że w trakcie trwania Umowy ponosisz również inne koszty związane z używaniem pojazdu. Do tych kosztów
zalicza się min. koszty paliwa, mandatów drogowych, opłaty dodatkowe za brak biletu w strefie płatnego parkowania,
abonament RTV, koszty wyrobienia zagubionych: dokumentów, kluczy, czy tablic rejestracyjnych. W przypadku poniesienia tych kosztów przez Toyota Leasing będziesz zobowiązany do zwrotu tego kosztu, powiększonego o należny
podatek VAT w oparciu o wystawioną na Ciebie fakturę VAT. Pamiętaj – do takiej faktury doliczymy podatek VAT.
WADY POJAZDU – RĘKOJMIA I GWARANCJA
Z dniem nabycia przez Toyota Leasing samochodu przechodzą na Ciebie uprawnienia z tytułu jego wad, w szczególności z tytułu rękojmi i gwarancji (z wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży – to uprawnienie pozostaje po stronie Toyota Leasing). W związku, z czym w przypadku, jeśli zauważysz wadę wynajmowanego pojazdu,
powinieneś zawiadomić o tym dilera Toyota / Lexus oraz wystąpić z wnioskiem o jej usunięcie. Toyota Leasing nie jest
uprawniona do zgłaszania takich roszczeń do dilera.
W przypadku jeśli po stronie Toyota Leasing będzie istniało prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży np. gdy prawo
to będzie wynikało z przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, ponieważ dalsza naprawa pojazdu nie
przyniesie efektu i zostanie wyczerpana przez Ciebie droga zgłaszania dilerowi roszczeń w zakresie rękojmi i gwarancji, możesz zwrócić się do Toyota Leasing z wnioskiem o odstąpienie od umowy sprzedaży pojazdu. Jeśli odstąpimy
od umowy sprzedaży pojazdu, Umowa Leasingu wygaśnie.
Proszę pamiętaj – samochód objęty jest gwarancją którą udziela Tobie diler Toyota / Lexus. Gwarancja ta jest udzielana na okres 12 miesięcy liczonych od dnia jego odbioru (dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu). Dokument
gwarancji otrzymujesz od dilera w dniu odbioru samochodu z salonu. Gwarancja ta trwa krócej niż Okres Leasingu
w związku z czym jeśli będziesz potrzebował gwarancji na pozostały do końca trwania umowy okres leasingu, możesz
skontaktować się z dilerem w celu wykupienia u niego dodatkowej gwarancji na pozostały okres obowiązywania umowy. Warunki udzielenia takiej gwarancji dostępne są w siedzibie dilera Toyota / Lexus.
Niezależnie od udzielonej gwarancji przez Dilera, przysługuje Tobie prawo do zgłaszania roszczeń w ramach ustawowego prawa rękojmi (np. roszczenia o usunięcie wady w pojeździe). W związku z czym jeśli okaże się, że jest wadliwy,
taką wadę zgłaszasz do Dilera niezależnie od tego czy pojazd posiada nadal aktywną gwarancję. Pamiętaj proszę
o ustawowych terminach zgłaszania roszczeń z rękojmi.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY LEASINGU
Jako konsumentowi przysługuje Tobie uprawnienie do odstąpienia od Umowy Leasingu. To uprawnienie możesz zrealizować w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy pomiędzy Tobą a Toyota Leasing. Do zachowania ww. terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
W związku z odstąpieniem od Umowy, Umowa traktowana będzie jako niezawarta, zaś jej strony zwrócą sobie wzajemne świadczenia. Powyższe oznacza, że Toyota Leasing dokona zwrotu wpłaconych przez Ciebie do Toyota Leasing
należności (min. Opłatę Wstępną, opłatę za rejestrację pojazdu), o ile zostały już przez Ciebie wpłacone.
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W przypadku, gdy będziesz już w posiadaniu pojazdu – będziesz zobowiązany zwrócić go do Toyota Leasing w miejscu, w którym ma siedzibę diler, od którego odebrałeś samochód). Szczegółowe informacje o odstąpieniu od Umowy
znajdziesz w punkcie 3 Umowy zatytułowanym „Odstąpienie od Umowy”.
WYKUP SAMOCHODU
Na podstawie postanowień Umowy przysługuje Tobie możliwość skorzystania z prawa do wykupu pojazdu za Wartość
Końcową Przedmiotu Leasingu wskazaną na pierwszej stronie Umowy (pkt G Tabeli). Z tego uprawnienia możesz skorzystać w ostatnim miesiącu Okresu Leasingu, składając co najmniej na 14 dni przed zakończeniem Umowy wniosek
o wykup samochodu. Przy czym, aby skorzystać z prawa do wykupienia pojazdu, powinieneś wpierw uregulować
wszystkie należności związane z Umową (w tym Raty Leasingowe). Brak uregulowania przez Ciebie wszystkich należności wynikających z Umowy Leasingu spowoduje, że nie dojdzie do wykupu pojazdu.
Po złożeniu wniosku o wykup pojazdu, zostaniesz obciążony fakturą wykupową zawierającą kwotę wykupu i termin
płatności. Przy czym pamiętaj, że doręczenie faktury oznacza zawarcie umowy sprzedaży pod warunkiem zawieszającym – za który uznaje się zapłatę ceny sprzedaży w terminie wskazanym na fakturze. Oznacza to, że dopiero po uregulowaniu pełnej kwoty wynikającej z faktury terminie w niej wskazanym staniesz się właścicielem pojazdu.
Jeśli natomiast nie skorzystasz z prawa do wykupu pojazdu (tj. nie złożysz wniosku o wykup, bądź Toyota Leasing nie
wyrazi zgody na wykup Przedmiotu Leasingu z uwagi na niezapłacone Raty Leasingu albo nie zapłacisz za fakturę
w terminie w niej wskazanym) – będziesz zobowiązany zwrócić pojazd do Toyota Leasing (pojazd zwracany jest do
dilera Toyota / Lexus od którego Toyota Leasing nabyła samochód).
REKLAMACJE
Jeśli jesteś niezadowolony z usług Toyota Leasing przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji. Procedura reklamacyjna została opisana otrzymanego otrzymanym przez Ciebie wzorze Umowy.
Dla ułatwienia – w Tabeli znajdującej się na pierwszej stronie Umowy wskazano adresy, na jakie należy wysyłać ewentualne reklamacje. Prosimy o zapoznanie się z procedurą reklamacyjną.
ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY
Umowa jest zawierana na czas oznaczony. Może ulec przedterminowemu zakończeniu w wyniku jej rozwiązania lub
wygaśnięcia. Zasady przedterminowego zakończenia Umowy zostały wskazane w punkcie 11 Umowy. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
ODSZKODOWANIE ZA PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE UMOWY
Umowa leasingu jest umową zawieraną na czas oznaczony. W związku z czym w przypadku, jeśli umowa zostanie
wypowiedziana przez Toyota Leasing (np. w związku z brakiem płatności) lub wygaśnie (np. na skutek kradzieży pojazdu), to Toyota Leasing przysługuje prawo żądania zapłaty sumy opłat leasingowych netto, które przysługiwałyby
jej do końca trwania Umowy, gdyby Umowa ta uległa zakończeniu w terminie, na jaki została zawarta, i powiększonej
o Wartość Końcową Przedmiotu Leasingu w wysokości netto. Umowa określa szczegółowo sposób pomniejszenia
tego odszkodowania oraz sytuacje, w których się ono nie należy.
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ZWROT POJAZDU
W przypadku jeśli nie skorzystasz z prawa do wykupu pojazdu lub w przypadku, gdy umowa zostanie wypowiedziana
bądź wygaśnie przed terminem, na jaki została zawarta, będziesz zobowiązany zwrócić pojazd w terminie wskazanym
w wezwaniu skierowanym do Ciebie przez Toyota Leasing. Miejscem zwrotu, jest salon dilera, z którego odebrałeś
pojazd.
Na podstawie postanowień Umowy zobowiązany jesteś do zwrotu samochodu na swój koszt. Wraz z samochodem
zobowiązany jesteś do zwrotu wszelkich dokumentów oraz wyposażeniem samochodu, otrzymanym w dniu jego wydania przez dilera. Dokładne zasady zwrotu pojazdu określone zostały w Przewodniku Zwrotu Pojazdu, stanowiącym
załącznik nr 5 do Umowy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Pamiętaj – zwrócony samochód powinien znajdować się w stanie dobrym, szczegółowo określonym w Przewodniku Zwrotu Pojazdu. W przypadku jeśli okaże się,
że samochód odbiega od stanu dobrego (posiada uszkodzenia, jest zabrudzony lub zostały w nim dokonane nieautoryzowane przez Toyota Leasing modyfikacje) – Toyota Leasing może obciążyć Ciebie kosztami doprowadzenia
samochodu do stanu dobrego (wystawiając na ciebie refakturę kosztów jakie Toyota Leasing poniosła naprawiając
lub czyszcząc pojazd).
W przypadku jeśli nie zwrócisz pojazdu w terminie, Toyota Leasing może naliczyć Tobie karę umowną w wysokości
wskazanej w Umowie za każdy dzień opóźnienia w zwrocie pojazdu. Ponadto, w sytuacji, gdy okres ubezpieczenia samochodu będzie dobiegał końca, Toyota Leasing uprawniona będzie do ubezpieczenia samochodu oraz obciążenia
Cię kosztami ubezpieczenia. Jeśli natomiast zwrócisz samochód przed upływem ważności polisy ubezpieczeniowej,
nie zostaniesz obciążony kosztami ewentualnego ubezpieczenia pojazdu.
OPATA ZA NADPRZEBIEG POJAZDU
W przypadku jeśli nie zdecydujesz się na wykup pojazdu bądź umowa zostanie wypowiedziana, będziesz zobowiązany zwrócić Przedmiot Leasingu do Toyota Leasing.
W takiej sytuacji – jeśli Przedmiotem Leasingu przejechałeś więcej niż wskazany w umowie Limit Kilometrów Przedmiotu Leasingu, Toyota Leasing uprawniona będzie do obciążenia Ciebie opłatą za nadprzebieg pojazdu. Opłata
ustalana jest na podstawie wskazań licznika kilometrów, który spisywany jest w dniu zwrotu samochodu (dane z licznika spisywane są w protokole zwrotu pojazdu – i ten dokument stanowi podstawę do naliczenia ewentualnej opłaty).
Opłata ta to iloczyn dwóch wielkości: ilości kilometrów przejechanych ponad Limit Przebiegu Przedmiotu Leasingu
i Opłaty za każdy kilometr przejechany ponad Limit Przebiegu Przedmiot Leasingu (przykład: 4000 km przejechanych
nadprogramowo x 0, 14 zł brutto = 560 zł brutto). Opłata i sposób jej wyliczenia zostanie wskazany na fakturze VAT,
która zostanie Tobie doręczona na adres podany w Umowie.
POUCZENIE O POZASĄDOWYCH FORMACH ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ
O pozasądowe rozstrzygnięcie ewentualnego sporu powstałego w związku z umową leasingu możesz zwrócić się do
Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub do Rzecznika Finansowego, szczegółowo opisując sprawę
oraz podając dane obu stron, przedmiot sporu i żądania. Lista innych podmiotów uprawnionych do pozasądowego
rozstrzygania takich sporów dostępna jest na stronie internetowej:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
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Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią wyżej wskazanych informacji oraz wzorem Umowy Leasingu, Tabeli
Opłat i Prowizji, Wzorem Protokołu Wydania Przedmiotu Leasingu, Wzorem Protokołu Zwrotu Przedmiotu Leasingu,
Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu, Wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Leasingu.
Ponadto oświadczam, że jako przyszły użytkownik samochodu, otrzymałem/łam możliwość zapoznania się moimi
uprawnieniami oraz obowiązkami (w tym prawa do odstąpienia od umowy). W szczególności oświadczam, iż jest mi
wiadomym konieczność ponoszenia przez moją osobę kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu (w tym kosztów
ubezpieczenia, przeglądów, napraw), jak również opłat dodatkowych wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji.

Podpis
w imieniu Korzystającego
(pieczęć firmowa i podpis)
Miejscowość
W imieniu Korzystającego
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