SANTANDER LEASING S.A.
Zespół Logistyki Umów
ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
tel. 61 850 35 25 wew. 5
logistyka@santanderleasing.pl

WNIOSEK – WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANY W POJEŹDZIE

Dane teleadresowe klienta:
Nazwa:

Adres:

E-mail:

Tel. kom.

Dane pojazdu:
Marka:

Z umowy nr:

Nr rejestracyjny:

Proszę o wydanie zgody na modyﬁkację przedmiotu leasingu:
Montaż instalacji gazowej

Montaż haka holowniczego

Przystosowanie PL do nauki jazdy

Przystosowanie PL do przewozu osób − TAXI

Zmiana liczby miejsc:

z

na

Zmiana rodzaju pojazdu: z

na

Zmiana rodzaju pojazdu na pojazd specjalny*:
*Proszę wybrać właściwy rodzaj:
pojazd samowyładowczy przeznaczany do użytku poza drogami publicznymi/pojazd-amﬁbie/samochodzik golfowy/pojazd przeznaczony do poruszania
się po śniegu, pług śnieżny/samochód sanitarny do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego/piaskarka/betoniarka samochodowa, pojazd
przepompowujący beton/pojazd strażacki/pojazd do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych/pojazd stanowiący objazdowe punkty
usługowe, kuchnie polowe/ciężarówka-warsztat, pojazd pogotowia technicznego/podnośnik koszowy/samochód pomocy drogowej/ruchoma
przychodnia rentgenowska i ruchoma klinika medyczna, w tym dentystyczna/żuraw samochodowy (dźwig samojezdny)/samojezdna wieża
wiertnicza/generator przewoźny/radiowy wóz transmisyjny, wóz operatorski i ﬁlmowy/pojazd pogrzebowy/ samochód asenizacyjny.

Inna modyﬁkacja:
(prosimy o dokładny opis)

Za dokonanie czynności objętych niniejszym wnioskiem zobowiązujemy się uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości ustalonej zgodnie ze stanowiącą
integralną część ww. Umowy Leasingu/Umowy Pożyczki Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Finansującego za czynności związane z obsługą
umowy.
Informujemy, że Polityka przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej Santander Leasing S.A. santanderleasing.pl.
Niezależnie od czynności podejmowanych przez Santander Leasing S.A., Klient/reprezentant poinformuje inne osoby, których dane osobowe są
przekazywane do Santander Leasing S.A. w niniejszym dokumencie, o zasadach przetwarzania danych osobowych i o udostępnionej przez Santander
Leasing S.A. Polityce przetwarzania danych osobowych.
Miejscowość, data:

Czytelny podpis klienta:

Santander Leasing S.A. z siedzibą ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026084, NIP 521-12-95-779. Wysokość kapitału
zakładowego: 250 000 000 PLN.

