Tabela Opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Business Lease Poland sp. z o.o
Tabela obowiązuje od: 01.05.2019

Świadczona usługa

Lp.

Opłata

1

Opłata za poświadczenie notarialne zgody na wyjazd zagraniczny

2

Opóźnienie w płatności zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych

3

Niestandardowy raport na życzenie Klienta

4

Koszt wysłania kurierem oryginału Zielonej Karty

25,00 PLN / dokument

5

Duplikat polisy ubezpieczeniowej w przypadku zgubienia

5,00 PLN / dokument

6

Przygotowanie na życzenie Klienta niestandardowego załącznika do faktury

50,00 PLN / załącznik

7

Przygotowanie i wysłanie pocztą umowy cesji dla jednego pojazdu

150,00 PLN / pojazd

8

Odbiór pojazdu po zakończonym kontrakcie we wskazanym przez Klienta
miejscu na terenie całego kraju

500,00 PLN / pojazd

9

Wykonanie wyceny stanu technicznego pojazdu w trakcie trwania kontraktu

200,00 PLN / pojazd

10

Wysłanie duplikatu faktury

5,00 PLN / dokument

11

Miesięczna opłata za wystawianie faktur w formie papierowej

5,00 PLN / miesiąc

12

Przygotowanie estymacji wcześniejszej terminacji

25,00 PLN / pojazd

13

Przygotowanie opinii o jakości współpracy - na życzenie Klienta

50,00 PLN / pismo

14

Przygotowanie duplikatu Umowy Generalnej, Umowy Leasingu, Umowy
Serwisowej, aneksów lub kopii dokumentów z potwierdzeniem za zgodność
z oryginałem

15

Wyrobienie i dostarczenie duplikatu karty paliwowej

16

Wyrobienie i dostarczenie duplikatu tablicy rejestracyjnej

150,00 PLN / pojazd

17

Wyrobienie i dostarczenie duplikatu dowodu rejestracyjnego

190,00 PLN / pojazd

18

Wystawianie faktur w języku angielskim

50,00 PLN / miesiąc

19
20
21

Przerejestrowanie pojazdu w przypadku zgubienia lub kradzieży tablic
rejestracyjnych
Usługa D2D związana z obsługą serwisową, blacharsko-lakierniczą lub
oponiarską (w jednym kierunku) w miastach Wojewódzkich w promieniu
10km od serwisu - na życzenie Klienta
Relokacja opon na życzenie Klienta ponad standard (w ramach jednej
aglomeracji miejskiej lub druga w sezonie)

150,00 PLN / dokument
zgodnie z ustawą
100,00 PLN / raport

25,00 PLN / dokument
50,00 PLN / kartę paliwową

270,00 PLN / pojazd
150,00 PLN / usługę
175,00 PLN / relokację

