Umowa leasingu operacyjnego konsumenckiego z wysoką wartością końcową
nr ______________________
Dnia ___________

w __________________________________ została zawarta umowa pomiędzy:

Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 803746, NIP 525-28-00-978, wysokość
kapitału zakładowego: 180.000,00 PLN, zwaną dalej „Finansującym”,
a
Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________________________________
Zam.: ______________________________________________________________________________________________________
zwanym/zwanymi dalej „Korzystającym”.

§ 1 Przedmiot Umowy
wybierz
Przedmiotem umowy leasingu jest samochód ______________________:

Marka i model:
Numer nadwozia:
Dodatkowo wyposażony w:
Cena samochodu:

PLN

+ cena dodatkowego wyposażenia:

PLN

Końcowa cena samochodu:

PLN

Opłata wstępna:

PLN

Miesięczna rata leasingowa:

PLN

Wartość końcowa:

PLN

wybierz
Całkowity limit kilometrów ______________________:
km
Opłata za przekroczenie całkowitego limitu kilometrów: 0,50 PLN/km
Powyższe kwoty podane są w wartości brutto (zawierają podatek VAT).

§ 2 Warunki spłaty

wskaźnikiem WIBOR 1M z dnia analizy, a obowiązującą stopą bazową jest
większa, aniżeli 0,25 punktu procentowego (w górę lub w dół), wskaźnik
WIBOR 1M z dnia analizy staje się nową stopą bazową począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca.
8. W przypadku, gdy ustalona zgodnie z ust. 7 nowa stopa bazowa jest wyższa aniżeli obowiązująca poprzednio stopa bazowa, Finansujący podwyższa
opłaty leasingowe uwzględniając w kalkulacji różnicę pomiędzy nową, a poprzednio obowiązującą stopą bazową. W przypadku, gdy ustalona zgodnie
z ust. 7 nowa stopa bazowa jest niższa aniżeli obowiązująca poprzednio
stopa bazowa, Finansujący obniża opłaty leasingowe uwzględniając w kalkulacji różnicę pomiędzy nową, a poprzednio obowiązującą stopą bazową.
9. Finansujący dokonuje rekalkulacji opłat leasingowych zgodnie z ust. 8 raz
w miesiącu, do 20-go dnia miesiąca.

1. Finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, oddać Korzystającemu przedmiot określony w § 1 do używania przez
okres ___ miesięcy, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu
wynagrodzenie w uzgodnionych ____ ratach, zgodnie z harmonogramem
płatności stanowiącym integralną cześć niniejszej umowy. Liczba rat wynagrodzenia jest równa liczbie miesięcy używania przedmiotu leasingu
określonej w umowie.
2. K
 orzystający zobowiązuje się do zapłaty opłat leasingowych na rachunek
w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce wskazany na fakturze.
3. Wysokość opłat leasingowych jest zmienna. Wysokość opłat leasingowych
na dzień zawarcia umowy leasingu ustalona została w oparciu o obowiązującą w tym dniu stopę bazową.
4. Stopa bazowa ustalana jest na podstawie wskaźnika oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR
1M). Pierwsza stopa bazowa została ustalona w wysokości wskaźnika WIBOR 1M z dnia 1 października 2013 r. i stanowi podstawę do ustalania stopy
bazowej w kolejnych okresach.
5. W siódmym dniu każdego miesiąca Finansujący dokonuje analizy wskaźnika WIBOR 1M. Jeżeli w dniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wskaźnik WIBOR 1M nie jest publikowany, analiza dokonywana jest w ostatnim
dniu, w którym wskaźnik WIBOR 1M jest publikowany, poprzedzającym
dzień, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
6. Jeżeli w dniu dokonania analizy, o której mowa w ust. 5, różnica pomiędzy
wskaźnikiem WIBOR 1M z dnia analizy, a obowiązującą stopą bazową jest
równa 0,25 punktu procentowego lub mniejsza (w górę lub w dół), stopa
bazowa nie ulega zmianie.
7. Jeżeli w dniu dokonania analizy, o której mowa w ust. 5, różnica pomiędzy
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§ 3 Dodatkowe postanowienia umowy
1. Strony ustalają, iż po zakończeniu umowy leasingu Korzystającemu przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu określonego w § 1 niniejszej
umowy. Cenę nabycia stanowi wartość końcowa określona w § 1 niniejszej
umowy.
2. W przypadku nieskorzystania przez Korzystającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu umowy leasingu Korzystający jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu leasingu podmiotowi
wskazanemu przez Finansującego. Wraz z przedmiotem leasingu Korzystający jest zobowiązany do zwrotu wszystkich związanych z nim dokumentów i przedmiotów otrzymanych przy jego odbiorze.
3. Opłaty z tytułu leasingu ustalone zostały przy założeniu całkowitego limitu przejechanych kilometrów (limitu kilometrów). W przypadku przekroczenia całkowitego limitu kilometrów, Korzystający zapłaci Finansującemu
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VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

określoną w § 1 dodatkową opłatę za każdy przejechany kilometr ponad
ustalony limit. Opłaty za przekroczenie całkowitego limitu kilometrów nie
nalicza się, jeżeli Korzystający skorzystał z prawa do nabycia przedmiotu
leasingu po zakończeniu umowy leasingu.
4. Wszelkie koszty związane z wydaniem przedmiotu leasingu obciążają Korzystającego.
5. Korzystający zobowiązany jest do wydania przedmiotu leasingu w stanie odpowiadającym normalnej, zgodnej z umową leasingu eksploatacji.
Przedmiot leasingu winien także posiadać zdolność do bezpiecznej jazdy.
Korzystający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód powstałych
w przedmiocie leasingu, które związane są z jego zużyciem w stopniu przekraczającym zakres opisany powyżej.
6. Ocena stanu technicznego Pojazdu dokonywana jest przez rzeczoznawcę zgodnie z „Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu” stanowiącym załącznik
do niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia wydania Pojazdu wskazanemu przez Finansującego podmiotowi. Koszt oceny ponosi Finansujący.
Finansujący niezwłocznie przesyła Korzystającemu kopię protokołu oceny
stanu technicznego Pojazdu sporządzonego przez rzeczoznawcę. W przypadku rozbieżności w ocenie stanu technicznego Pojazdu, Korzystający
uprawniony jest do powołania rzeczoznawcy z listy rzeczoznawców samochodowych publikowanej przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub zaakceptowanego przez Finansującego
oraz przedstawienia wyceny rzeczoznawcy nie później niż 7 dni od daty
otrzymania wyceny od Finansującego. Ocena rzeczoznawcy jest wiążąca
dla wszystkich stron.

§ 4 Oświadczenia
1. Korzystający oświadcza, że:
• zawarcie niniejszej umowy jest niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną
przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;
• Ogólne Warunki Umów Leasingu Konsumenckiego oraz Tabela Opłat i Prowizji do Umów Leasingu Konsumenckiego zostały mu wręczone przed zawarciem umowy;
• „Przewodnik Zwrotu Pojazdu” został mu wręczony przed zawarciem umowy.
2. Korzystający upoważnia Finansującego do wystawiania faktur VAT bez
swojego podpisu (podpisu Korzystającego).

___________________________________________________		 _________________________________________________
Podpis za Korzystającego		
Data, podpis i pieczęć za Finansującego

Podpisy powyższe zostały złożone w mojej obecności

____________________________________________________________
Imię i nazwisko osoby przygotowującej umowę oraz pieczęć i numer Dealera
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