UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO
nr .......................... z dnia ..............................
Zawarta pomiędzy:
LEASINGODAWCĄ:
MBR Leasing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 16, 50-062 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000056329, NIP 8981852958, REGON 932037036, kapitał zakładowy w
wysokości 3 850 000,00 zł opłacony w całości - zwanym w dalszej części MBRL,
reprezentowaną przez:
1. Romana Wyszomirskiego – Prezesa Zarządu
a
LEASINGOBIORCĄ:
AAA
00-000
Adres e-mail:
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Adres do korespondencji: 00-000
zwanym w dalszej części LB,
reprezentowaną przez:
1. ...........................................................................................
§1
Przedmiot umowy:
Rodzaj przedmiotu:
Marka:
Model:
Rok produkcji:
VIN lub nr seryjny:
Wartość netto:
Stawka VAT:
§2
Dostawca przedmiotu Leasingu:
Numer rachunku bankowego do zapłaty za przedmiot leasingu:
Nazwa: AAA
Adres: 00-000
Adres e-mail:
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy:
Adres do korespondencji: 00-000
§3
Warunki finansowe leasingu operacyjnego:
Wartość netto umowy leasingu:
Czas trwania umowy leasingu:
Wysokość czynszu inicjalnego: 0,0000% co stanowi 00 zł netto
Wysokość równej raty leasingowej: 0,0000% co stanowi 00 zł netto
Wysokość wykupu: 0,0000% co stanowi 00 zł netto
Wysokość opłaty manipulacyjnej za zawarcie umowy leasingu: 0,0000% co stanowi 00 zł netto
Wysokość kaucji zabezpieczającej: 0,0000% co stanowi 00 zł netto
Ubezpieczenie: po stronie LB/po stronie MBRL
§4

1.

LB oświadcza, że w związku z usługami świadczonymi przez MBRL na podstawie niniejszej umowy wyraża zgodę na
otrzymywanie informacji o charakterze oferty handlowej drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także na świadczenie usług telemarketingowych na jego rzecz,
2.
przesłanie elektronicznych kopii faktur na adres email: aaa@aa.pl
3.
przesyłanie wiadomość sms z informacją o fakturze lub z informacją o stanie zaległości na numer telefonu: 000 000
000
4.
wykonywanie czynności związanych z powyższymi przez podmioty trzecie upoważnione przez MBRL.
§5
Integralną częścią umowy leasingu operacyjnego są Ogólne Warunki Umowy Leasingu Operacyjnego (zwane dalej: OWULO),
których treść została LB doręczona przed zawarciem niniejszej umowy, jest mu znana i została przez LB zaakceptowana bez
zastrzeżeń, co LB potwierdza przez podpisanie niniejszej umowy leasingu.

Leasingodawca

Leasingobiorca

……………………………………………………………………………….
(Pieczęć, podpis)

……………………………………………………………………………….
(Pieczęć, podpis)

