WNIOSEK O ZMIANY W UMOWIE O KARTĘ PALIWOWĄ ORLEN

Umowa leasingu numer:

Pojazd marki:

Numer rejestracyjny:

Nazwa Klienta:

NIP:

Tel. kontaktowy:

Adres e-mail:

Zwracam się z prośbą o dokonanie zmian w umowie o kartę paliwową, zgodnie z poniższym:
Prosimy wstawić znak X w wybranym polu

Zmianę pakietu na:
Classic

Premium

Zmianę etykiety na:
Numer rejestracyjny

NIP

Uwaga: Zmiana etykiety związana jest z koniecznością wymiany karty na nową.

Zmianę obecnego limitu na:
1000 zł

2000 zł

3000 zł

4000 zł

Uwaga: Zwiększenie limitu podlega indywidualnej decyzji Santander Leasing S.A.

Zmianę numeru telefonu do wysyłki numeru PIN
Nowy numer telefonu do wysyłki numeru PIN

Włączenie usługi mFLOTA
Numer telefonu do usługi mFLOTA
Instalacja aplikacji mFLOTA ORLEN jest możliwa tylko na urządzeniu mobilnym powiązanym z numerem telefonu przypisanym do usługi mFLOTA. Korzystanie z aplikacji
mFLOTA ORLEN nie zmienia zasad ewidencji i rozliczania transakcji przy użyciu karty paliwowej. Aplikacja mFLOTA ORLEN jest darmowa i nie wymaga podpisywania
dodatkowych dokumentów.

Wydanie nowej karty paliwowej, w związku z:
Kradzieżą karty paliwowej
Zagubieniem karty paliwowej
Zniszczeniem karty paliwowej
Zatrzymaniem karty paliwowej przez stację Orlen
Utratą numeru PIN
Zmianą numeru rejestracyjnego
Blokadą karty po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego numeru PIN
Uwaga: Nowa karta, wraz z numerem PIN, zostanie wydana w terminie 30 dni roboczych od dnia przyjęcia zlecenia pod warunkiem, że do zakończenia podstawowego
okresu umowy leasingu pozostało nie mniej niż 120 dni.
Oświadczenia:
1. Za dokonanie czynności objętych niniejszym wnioskiem zobowiązuję się uiścić opłatę manipulacyjną zgodną z Tabelą opłat za czynności związane
z obsługą karty paliwowej, dostępną na stronie www.santanderleasing.pl
2. Akceptuję regulamin korzystania z aplikacji mobilnej płatności mFLOTA ORLEN, dostępny na stronie www.santanderleasing.pl
3. Upoważniam Santander Leasing S.A. do przekazania ORLEN zaktualizowanych danych w zakresie, w jakim jest to potrzebne do realizacji usługi karty
paliwowej, w szczególności numeru telefonu.
Wypełniony i podpisany wniosek proszę przesłać do Zespołu Logistyki Umów Santander Leasing S.A. na adres e-mail:
logistyka@santanderleasing.pl
Data:

Podpis Korzystającego:

