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WPROWADZENIE

Drogi Kliencie!

Podręcznik Kierowcy zawiera informacje dotyczące usługi 
zarządzania flotą zapewnioną przez Business Lease oraz 
na temat użytkowania pojazdu. Informacje zawarte w podręczniku 
są również dostępne na stronie www.businesslease.pl.

INTRODUCTION

Dear Customer!

This driver’s manual provides you with information about the 
car fleet management services provided by Business Lease 
and the usage of your vehicle. You can also find all information 
on our website www.businesslease.pl.



Podręcznik Kierowcy obejmuje następujące obszary:

• Dostarczenie pojazdu

• Karty paliwowe

• Serwisowanie i naprawy

• Badanie techniczne

• Opony

• Business Lease Assistance

• Szkody i ubezpieczenia

• Podróże za granicę

• Zwrot pojazdu

• Kontakt z Business Lease

Informacje zawarte w podręczniku pomogą Ci 
w każdej sytuacji na drodze. Dodatkowe informa-
cje można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.businesslease.pl.

Bezpiecznej podróży!

Business Lease Zespół Obsługi Kierowcy: 
+48 22 463 43 70 

ZAWARTOŚĆ

This driver’s manual covers the following areas: 

• Vehicle delivery 

• Fuel cards 

• Maintenance and mechanical repairs 

• Mandatory vehicle inspection 

• Tyres 

• Roadside Assistance 

• Damage and insurance 

• Travelling abroad 

• End of usage of the vehicle 

• Business Lease contact information

This information should enable you to deal with every 
situation on the road. Additional information can be 
found on our website www.businesslease.pl.

Have a safe trip!

Business Lease Driver Service Team:  
+48 22 463 43 70 

CONTENT



DOSTARCZENIE POJAZDU VEHICLE DELIVERY

Business Lease cooperates with a network of selected vehicle 
outlets responsible for the delivery of new vehicles.

At the moment of delivery of the vehicle you will be requested 
to sign a hand-over protocol. You will be asked to show your 
driving license and an identity document.

At the moment of handover please check the vehicle specifi-
cations and the condition of the vehicle’s coating and interior.

Please check if the following items are handed over with the 
vehicle:

• Car registration documents;

• Vehicle service booklet and vehicle manual;

• Car keys and remote controls;

• Business Lease driver’s booklet;

• Insurance confirmation (if included in the service contract);

• Fuel card (if included in the service contract);

• Authorisation letter for usage of the vehicle abroad 
(for vehicles owned by Business Lease).

If you did not receive the registration certificate with your new 
car - it means that we are waiting for it to be issued from the 
Communications Office, we will send it immediately to Your 
company after receiving it.

Business Lease współpracuje z siecią wybranych punktów 
sprzedaży, odpowiedzialnych za dostawę nowych pojazdów.

W momencie dostarczenia pojazdu zostaniesz poproszony 
o podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Poprosimy także 
o okazanie dowodu osobistego i prawa jazdy.

W chwili przekazywania pojazdu należy sprawdzić specyfikację 
oraz stan karoserii i wnętrza samochodu.

Prosimy o dokładne sprawdzenie następujących elementów przy 
odbiorze pojazdu:

• Dowód rejestracyjny; 

• Książka obsługi pojazdu; 

• Kluczyki i zabezpieczenia;

• Pakiet Kierowcy Business Lease;

• Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (jeśli było zawarte 
w umowie o świadczenie usług);

• Karta paliwowa (jeśli była uwzględniona w umowie o świad-
czenie usług);

• Zezwolenie na korzystanie z pojazdu za granicą (w przy-
padku pojazdów należących do Business Lease).

Jeśli z nowym autem nie otrzymałeś dowodu rejestracyjnego 
– oznacza to, że oczekujemy na wydanie go z Urzędu Komu-
nikacji, prześlemy go niezwłocznie po otrzymaniu do siedziby 
Twojej firmy.



KARTY PALIWOWE

Business Lease współpracuje z kilkoma dostawcami kart  
paliwowych w Polsce i UE.

Otrzymasz kartę paliwową, jeżeli uwzględniona jest w Twojej 
umowie.

Karty paliwowe powinny być przechowywane z należytą sta-
rannością w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych. 
PIN do karty nie powinien znajdować się w tym samym miej-
scu, gdzie karta paliwowa.

Przy każdej transakcji wymagane jest podanie kodu PIN oraz 
aktualnego odczytu licznika kilometrów.

W przypadku utraty karty paliwowej prosimy o natychmiasto-
we powiadomienie:

• W godzinach pracy biura z Zespołem Obsługi Kierowcy 
pod numerem +48 22 463 43 70

• Poza godzinami pracy, prosimy o kontakt z dostawcami 
kart paliwowych:

- PKN Orlen: +48 801 235 682
- Shell: +48 12 379 75 50

• Na stronie https://e-businesslease.pl w module karty pali-
wowe (jeżeli jest aktywny).

FUEL CARDS

Business Lease cooperates with several providers of fuel 
cards in Poland and the EU.

You will receive a fuel card if this service is included in the  
service contract of your vehicle.

Fuel cards must be stored with care in a place inaccessible to 
unauthorised persons. The PIN number for the card should not 
be in the same place as the fuel card.

For each transaction you will be requested to enter the PIN 
code and the current odometer reading.

In case of loss of a fuel card you are required to immediately 
notify:

• During office hours from 8am to 6pm Driver Service Team 
via +48 22 463 43 70 Outside office hours:

• Beyond office hours fuel card provider:

- PKN Orlen: +48 801 235 682
- Shell: +48 12 379 75 50

• On web page https://e-businesslease.pl in fuel cards module 
(if available).



SERWISOWANIE

Business Lease współpracuje z ogólnopolską siecią stacji  
obsługi w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów.

Wizytę serwisową lub naprawczą można umówić korzy-
stając z kontaktu z naszym Zespołem Obsługi Kierowcy: 
+48 22 463 43 70

Business Lease umówi spotkanie serwisowe w dogodnym 
miejscu i czasie. Wszelkie czynności obsługowe powinny być  
wykonywane w stacjach obsługi należących do sieci Business 
Lease. Serwisowanie i naprawy odbywają się po otrzyma-
niu przez warsztat autoryzacji Business Lease dla konkretnej 
usługi.

Należy korzystać z pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może skutko-
wać obciążeniem dla korzystającego. Dotyczy to m.in.:

• Regularnej kontroli stanu techniczne-go pojazdu (po-
ziom oleju, oświetlenia zewnętrznego, stan opon, itp.);  

• Terminowego wykonywania przeglądów okresowych, 
zgodnie z harmonogramem opisanym przez producenta 
w instrukcji obsługi pojazdu.

MAINTENANCE AND 
MECHANICAL REPAIRS

Business Lease cooperates with a nationwide network  
of service stations for maintenance and repair.

You can schedule an appointment for maintenance and repairs 
by calling our Driver Service Team at  +48 22 463 43 70.

Business Lease will arrange a service appointment at a conven-
ient place and time. 

Maintenance and repair operations are carried out in work-
shops that are part of Business Lease’s network of selected 
service partners. Maintenance and repairs can take place after 
the workshop has received authorisation from Business Lease 
for the requested activity.

Use the vehicle in accordance with the manufacturer’s  
recommendations. Not following this rule will lead to additional  
charges. This includes:

• Regular inspection of the technical condition of the 
vehicle (oil level, external lighting, condition of tyres, etc.);  

• Timely technical inspections in accordance with the sched-
ule described by the manufacturer in the vehicle manual.



Badanie techniczne jest procedurą uregulowaną przez 
obowiązujące przepisy, które obligują do potwierdzenia 
sprawności pojazdu.

Obowiązkowy przegląd okresowy możesz umówić kontaktując 
się z naszym Zespołem Obsługi Kierowcy dzwoniąc na numer 
+48 22 463 43 70. Business Lease umówi wizytę w dogodnym 
miejscu i terminie. Należy pamiętać o przeprowadzeniu bada-
nia technicznego najpóźniej w terminie określonym w dowo-
dzie rejestracyjnym.

Obecnie, badanie techniczne od momentu pierwszej rejestracji 
pojazdu jest ważne przez:

• 3 lata dla pojazdów zasilanych silnikami benzynowymi 
i wysokoprężnymi;

• 1 rok dla pojazdów zasilanych LPG.

BADANIE TECHNICZNE

The mandatory vehicle inspection (MOT) is a procedure  
mandated by the government, in which a vehicle is inspected 
to ensure that it conforms to regulations.

To schedule an appointment for mandatory vehicle inspection, 
call our Driver Service Team at +48 22 463 43 70. Business Lease 
will arrange a service appointment at a convenient place and 
time. Please be aware that you need to arrange the mandatory 
vehicle inspection on time as mentioned in the car registration 
document.

The mandatory timing from the moment of first registration  
of the vehicle is currently as follows:

• Petrol and diesel vehicles: at the latest after 3 years;

• LPG vehicles: at the latest after 1 year.

MANDATORY VEHICLE  
INSPECTION



OPONY

Business Lease współpracuje z ogólnopolską siecią stacji 
wymiany opon.

Wszelkie czynności w zakresie obsługi ogumienia powinny być 
wykonane w sieci punktów serwisowych współpracujących 
z Business Lease. Wymiana opon odbywa się po otrzyma-
niu przez warsztat autoryzacji Business Lease dla konkretnej 
usługi.

Wizytę sezonowej wymiany opon można umówić na:  
https://e-businesslease.pl gdzie znajdują się szczegółowe 
informacje.

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się 
z naszym Zespołem Obsługi Kierowcy: +48 22 463 43 70  bądź 
mailowo opony@businesslease.pl.

Prosimy o planowanie wymiany opon z odpowiednim wy-
przedzeniem oraz dbanie o ich stan w czasie ich użytkowania.  
Zalecamy użytkowanie samochodów na oponach zimowych 
co najmniej od 1 listopada do 31 marca.

Zużyte opony są wymieniane na nowe, gdy wysokość profilu 
bieżnika (TWI) jest równa lub mniejsza niż 2,5 mm dla opon  
letnich i 3,5 mm dla opon zimowych. Klasę i rodzaj opon  
określa umowa serwisowa. 

TYRES

Business Lease cooperates with a nationwide network  
of service stations for exchange of seasonal tyres, new tyres 
and repairs.

Tyre services are carried out in workshops that are part of  
Business Lease’s network of selected service partners.  
The service can take place after the workshop has received 
authorisation from Business Lease for the requested activity.

You can schedule an appointment for tyre exchange 
on the website: https://e-businesslease.pl where You will find 
instruction details.

In case of additional questions, please contact our Driver Ser-
vice Team at +48 22 463 43 70 or email opony@businesslease.pl. 

Please plan your tyre exchange well in advance and take 
care of the roadworthiness of the vehicle at all times.  
We recommend mounting winter tyres at least from 1 Novem-
ber until 31 March.

Tyres are replaced with new ones when the tread wear  
indicator (TWI) is equal to or less than 2.5 mm for summer 
tyres and 3.5 mm for winter tyres. The class and type of tyres 
are defined in the service contract of your vehicle.



POMOC DROGOWA

Business Lease Assistance gwarantuje pomoc drogową  
na terenie Europy 24 h, 7 dni w tygodniu.

Jeżeli pojazd nie jest sprawny z powodu awarii technicznej, 
uszkodzenia lub wypadku, należy skontaktować się z Business 
Lease Assistance +48 22 460 00 46.

Business Lease Assistance gwarantuje pomoc na tereniej  
Europy. Należy pamiętać, że w związku z zakresem Twojego 
ubezpieczenia oraz polityką flotową Twojego pracodawcy 
mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia w zakresie korzy-
stania z pojazdu za granicą. W przypadku wątpliwości należy 
skontaktować się przed podróżą, z naszym Zespołem Obsługi  
Kierowcy +48 22 463 43 70.

Business Lease Assistance obejmuje:

• Przyjazd pomocy drogowej; 

• Naprawę lub odholowanie do najbliższego punktu 
serwisowego;

• Zorganizowanie samochodu zastępczego (jeśli samo-
chód zastępczy został ujęty w umowie serwisowej, koszty  
zostaną pokryte przez Business Lease, do ustalonego 
limitu);

• Organizację usług dodatkowych, takich jak zakwaterowanie 
w hotelu, kontynuacja podróży środkami transportu publicz-
nego, wsparcie informacyjne, itp. 

ROADSIDE  
ASSISTANCE

Business Lease guarantees 24/7 roadside assistance while 
travelling in Europe.

When your vehicle becomes immobile due to a technical break-
down, a damage or an accident, please contact the Business 
Lease Roadside Assistance via +48 22 460 00 46.

The Business Lease Roadside Assistance is valid within the 
geographical borders of Europe. Be aware that based on 
the insurance conditions of your vehicle and the car policy 
of your employer, there can be additional geographic-
al limitations to the usage of your vehicle. In case of doubt,  
always contact our Driver Service Team via +48 22 463 43 70 
before your journey.

Business Lease Roadside Assistance service includes:

• Arrival of the Roadside Assistance team; 

• Repair on site or relocation to the nearest assigned service 
point; 

• Arranging a substitute car. If substitute car service is  
included in the service contract, the costs will be borne by 
Business Lease to the agreed extend; 

• Arranging additional services if needed, such as hotel 
accommodation, journey continuation by public transport, 
information support, etc. 



SZKODY I UBEZPIECZENIA

Wszelkie szkody muszą być zgłaszane do Business Lease 
w ciągu 24 godzin od chwili ich wystąpienia.

ZGŁOSZENIE SZKODY

Gdy dojdzie do uszkodzenia pojazdu, należy powiado-
mić Business Lease w ciągu 24 godzin, kontaktując się  
z infolinią Business Lease Assistance pod numerem +48 22 
460 00 46.

W przypadku wystąpienia zdarzenia spowodowanego przez 
osoby trzecie, kierowca powinien dostarczyć:

• Protokół szkody podpisany przez osobę trzecią (standar-
dowy formularz Business Lease dołączony jest do Pakietu 
Kierowcy);

• Raport policyjny w przypadku wątpliwości, co do tego, 
która strona była winna.

W przypadku całkowitego uszkodzenia, częściowej kradzieży, 
aktów wandalizmu czy jakichkolwiek oznak przestępstwa, kie-
rowca musi w ciągu 24h powiadomić Business Lease, policję 
i uzyskać potwierdzenie zgłoszenia. 

NAPRAWY SZKÓD

Po zgłoszeniu szkody, Business Lease przekaże dalsze in-
strukcje postępowania. Skontaktujemy się w sprawie naprawy 
pojazdu oraz wymaganej dokumentacji ubezpieczeniowej. Bu-
siness Lease współpracuje z ogólnopolską siecią stacji obsługi 
i napraw pojazdów. 

DAMAGE AND INSURANCE

Damages must always be reported to Business Lease within 
24 hours from the moment of occurrence.

DAMAGE REPORTING

When a damage has occurred to the vehicle, please notify Busi-
ness Lease within 24 hours by contacting the Business Lease 
Assistance via +48 22 460 00 46.

In case of an event caused by a third party, the driver needs to 
arrange:

• A damage report signed by the third party. See the stan-
dard form in your Business Lease driver’s booklet;

• A police report in case of doubt about which party was at 
fault.

In any case of a total damage, (partial) theft, acts of vandal-
ism or any signs of a crime, the driver needs to notify Business 
Lease, the police and get confirmation of the damage report. 

DAMAGE REPAIR

After you have reported the damage Business Lease will pro-
vide you with further instructions. You will be contacted about 
the repair of the vehicle and the required insurance documen-
tation. Business Lease cooperates with a nationwide network 
of selected body shops for damage repair. 



PODRÓŻ ZA GRANICĘ

Jeśli planujesz wyjazd za granicę ważne jest, abyś zapoznał 
się z poniższymi informacjami.

PRZED WYJAZDEM

- Przegląd powinien być wykonany przed wyjazdem.

- W razie konieczności wykonania usługi za granicą, Użyt-
kownik powinien uzyskać telefoniczną zgodę Business Lease 
i wziąć fakturę na swoją firmę. Dotyczy to napraw mechanicz-
nych i blacharsko-lakierniczych.

UBEZPIECZENIE

Przed wyjazdem za granicę, sprawdź czy w kraju do którego 
się wybierasz obowiązuje Twoje ubezpieczenie. Informację tę 
można znaleźć w dokumentach ubezpieczeniowych, które zo-
stały dołączone do Twojego pojazdu lub na stronie interneto-
wej www.businesslease.pl.

ASSISTANCE

Pomoc drogowa Business Lease obowiązuje w granicach geo-
graficznych Europy.

UPOWAŻNIENIE DO UŻYWANIA POJAZDU ZA GRANICĄ

Jeśli Business Lease jest właścicielem Twojego pojazdu, sprawdź  
w Pakiecie Kierowcy, czy posiadasz upoważnienie do używania 
go za granicą. Możesz potrzebować tego dokumentu do oka-
zania na życzenie lokalnych władz.

POLITYKA SAMOCHODOWA

Należy pamiętać, że polityka samochodowa Twojego praco-
dawcy może obejmować ograniczenia geograficzne użytkowa-
nia pojazdu poza krajem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzial-
ną za flotę samochodową w Państwa firmie.

TRAVELLING ABROAD

When you plan to travel abroad, it is important to be aware of 
the topics mentioned below.

BEFORE TRAVELING ABROAD

- Service inspection should be done before traveling abroad

- In case of abroad service, driver need to contact Business 
Lease to get approval. Invoice should be issued on drivers 
company. It concerns maintenance and damage repairs.

INSURANCE

Before travelling abroad, please check the geographical  
insurance coverage on the insurance documents that you 
have received for your vehicle or You can find it on website  
www.businesslease.pl.

ROADSIDE ASSISTANCE

The Business Lease Roadside Assistance is valid within the 
geographical borders of Europe.

AUTHORISATION LETTER

If Business Lease is the owner of your vehicle, then please check 
in your driver’s booklet if you have the authorisation letter for 
usage of the vehicle abroad. You need to be able to show it to 
foreign authorities upon request.

CAR POLICY

Be aware that based on the car policy of your employer there 
can be geographical limitations to the usage of your vehicle.

If you have any questions, please contact the Fleet Manager in 
your company.



ZWROT POJAZDU

Po zakończeniu okresu leasingu pojazd jest zwracany do  
Business Lease. Zwracany pojazd powinien być czysty,  
nieuszkodzony oraz sprawny technicznie.

Termin zwrotu pojazdu powinien zostać zgłoszony na  
minimum tydzień przed jego zdaniem.

Aby zaplanować termin i miejsce zwrotu pojazdu, prosimy 
o kontakt z Zespołem Obsługi Kierowcy pod numerem +48 22 
463 43 70 lub mailowo: zwroty@businesslease.pl.

Uszkodzenia pojazdu muszą być naprawione przed terminem 
jego zwrotu. W momencie przekazania, pojazd powinien być 
czysty, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Należy przestrze-
gać tych wskazówek, celem uniknięcia dodatkowych kosz-
tów. Wytyczne dotyczące zwrotu opisane są w Przewodniku  
Zwrotu Pojazdów PZWLP.

W chwili zwrotu pojazdu, będzie on dokładnie sprawdzony 
i zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół 
zostanie podpisany w imieniu Business Lease oraz klienta.

Użytkownik zobowiązany jest przed zwrotem pojazdu usunąć 
wszelkie dane, które były zapisane w systemach będących 
na wyposażeniu użytkowanego pojazdu, dotyczy to w szcze-
gólności plików multimedialnych, danych teleadresowych,  
konfiguracji systemów personalizujących urządzenia. Pełna 
odpowiedzialność, wynikającą z nieusunięcia danych pozosta-
je po stronie Korzystającego, użytkownika.

Do przekazanego pojazdu należy dołączyć:

• Dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym;
• Potwierdzenie ubezpieczenia;
• Karty paliwowe (w przypadku otrzymania);
• Dokumentację serwisową posiadającą wpisy z odbytych 

przeglądów;
• Wszystkie zestawy kluczy;
• Wszystkie akcesoria wydane z pojazdem.

END OF USAGE  
OF THE VEHICLE

At the end of the usage period the vehicle is handed over to 
Business Lease. The vehicle must be clean, undamaged and in 
good working order. 

The date of returning the vehicle should be reported at least 
one week prior to its return.

Please contact the Business Lease Driver Service Team via  
+48 22 463 43 70 or zwroty@businesslease.pl to arrange the 
date and place of the return of the vehicle.

Damages on the vehicle need to be repaired before the hand-
over of the vehicle. At the moment of hand-over the vehicle 
must be clean both inside and outside. Please follow these  
instructions in order to avoid additional costs.

The return guidelines are described in the Vehicle Return Guide 
- PZWLP.

At the moment of hand-over the vehicle will be examined and 
a hand-over protocol will be signed. The protocol will be signed 
on behalf of Business Lease and the client.

Before returning the vehicle, the User is obliged to delete all 
data that was stored in the systems of the used vehicle, this 
applies in particular to multimedia files, contact details, con-
figuration of systems personalizing devices. Full responsibility 
resulting from the failure to delete the data remains with the 
Beneficiary, the user.

The vehicle is to be handed over including:

• Registration card with the current technical inspection;

• Insurance licence;

• Fuel cards (if received);

• Service documentation with entries of inspections made;

• All sets of keys;

• All accessories handed over with vehicle.



ODKUPIENIE POJAZDU 
POKONTRAKTOWEGO

Użytkownik ma możliwość odkupienia pojazdu na preferencyj-
nych warunkach. Informacje  w tym zakresie można uzyskać 
kontaktując się z Zespołem Obsugi Kierowcy telefonicznie  
+48 22 463 43 70 lub mailowo remarketing@businesslease.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pojazdów poleasingo-
wych na stronie www.lepszesamochody.pl 

PURCHASE OF 
A POST-LEASING VEHICLE

The user can buy the vehicle on preferential terms. The infor-
mation in this regard can be obtained at Driver Service Team 
via +48 22 463 43 70, or by e-mail remarketing@businesslease.pl

The current offer of post-leasing vehicles can be found at  
www.lepszesamochody.pl



KONTAKT  
Z BUSINESS LEASE

Business Lease Poland Sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7 
02-677 Warszawa

Zespół Obsługi Kierowcy 
Tel.: +48 22 463 43 70

E-mail: info@businesslease.pl 
www.businesslease.pl
Portal dla kierowcy:
https://e-businesslease.pl

Business Lease Assistance 
(24/7 w przypadku zdarzenia) 
Tel.: +48 22 460 00 46

Centrum Remarketingu i Sprzedaży Samochodów Używanych 
Ul. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
remarketing@businesslease.pl

Polityka prywatności

W momencie przekazania samochodu i wypełnienia protokołu 
przekazania samochodu, Business Lease Poland Sp. z o.o. poprosi 
Panią/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobo-
wych. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji umowy leasingu 
i serwisu samochodów, w tym do wydania/ odebrania pojazdu. 
W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych Bu-
siness Lease Poland Sp. z o.o. wdrożyła system ochrony danych 
osobowych. Nasza firma dba o najwyższe standardy przetwarza-
nia danych osobowych w związku ze świadczoną przez nas usłu-
gą leasingu i serwisu pojazdów. Informujemy, iż poza podmiotami 
uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane oso-
bowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

BUSINESS LEASE  
CONTACT INFORMATION

Business Lease Poland Sp. z o.o. 
ul. Taśmowa 7 
02-677 Warszawa

Business Lease Driver Service Team 
Tel.: +48 22 463 43 70

E-mail: info@businesslease.pl 
Website: www.businesslease.pl
Driver webpage:
https://e-businesslease.pl

Business Lease Roadside Assistance 
(24/7 in case of breakdown) 
Tel.: +48 22 460 00 46

Remarketing and Used Car Sale Centre 
Ul. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno
remarketing@businesslease.pl

Privacy policy

At the moment of handover of the vehicle and filling in the hand-
over protocol, Business Lease Poland Sp. z o.o. asks for your ap-
proval to process personal data. Your personal data are necessary 
in order to execute the scope of the lease and service contract. In 
order to provide care and security to your personal data, Business 
Lease Poland has implemented a personal data security system. 
Business Lease Poland cares about the highest standards of per-
sonal data processing within the scope of the provided services. 
Please be informed that except of entities authorized by law, the 
collected personal data information will not be disclosed to third 
parties.
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