Załącznik do umowy leasingu nr [•]
Promocja „[•]”
Szczególne warunki umowy leasingu
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze szczególne warunki („Szczególne Warunki”) określają dodatkowe warunki umowy
leasingu wskazanej powyżej („Umowa Leasingu”).
2. W razie niezgodności pomiędzy Szczególnymi Warunkami a postanowieniami Umowy Leasingu
lub postanowieniami Ogólnych Warunków Umów Leasingu, pierwszeństwo mają niniejsze
Szczególne Warunki.
§ 2. Prawo wypowiedzenia Umowy Leasingu przez Korzystającego
1. W okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia czasu trwania leasingu Korzystającemu przysługuje prawo
do wypowiedzenia Umowy Leasingu pod warunkiem wystąpienia jednego ze zdarzeń wskazanych
w § 3. W przypadku niewystąpienia zdarzeń wskazanych w § 3 Korzystający nie ma prawa do
wypowiedzenia Umowy Leasingu.
2. Po upływie okresu wskazanego w ust. 1 Korzystającemu nie przysługuje prawo do wypowiedzenia
Umowy Leasingu.
3. Prawo Finansującego do wypowiedzenia Umowy Leasingu regulują właściwe postanowienia
Umowy Leasingu lub Ogólnych Warunków Umów Leasingu.
§ 3. Warunki wypowiedzenia Umowy Leasingu przez Korzystającego
1. Korzystający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Leasingu pod warunkiem zaistnienia
jednego z poniższych zdarzeń:
1) w przypadku Korzystającego, który zawarł Umowę Leasingu będącą umową leasingu
konsumenckiego:
a. uzyskanie statusu osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku potwierdzone decyzją o
przyznaniu prawa do zasiłku;
b. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej potwierdzone kopią wniosku wraz z
potwierdzeniem złożenia we właściwym sądzie lub dowodem nadania.
2) w przypadku Korzystającego, który zawarł Umowę Leasingu będącą umową leasingu
niekonsumenckiego:
a. zawieszenie działalności gospodarczej na czas określony nie krótszy niż 6 miesięcy
potwierdzone wpisem informacji o zawieszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
albo zawieszenie działalności na czas nieokreślony potwierdzone wpisem informacji o
zawieszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
b. zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzone wykreśleniem z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego;
c. otwarcie likwidacji potwierdzone wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego;
d. złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości potwierdzone kopią wniosku wraz z
potwierdzeniem złożenia we właściwym sądzie lub dowodem nadania;
e. złożenie wniosku restrukturyzacyjnego potwierdzone kopią wniosku wraz z potwierdzeniem
złożenia we właściwym sądzie lub dowodem nadania;
f.
zmniejszenie średnich miesięcznych przychodów z prowadzonej działalności w danym
roku kalendarzowym o co najmniej 50% w stosunku do średnich miesięcznych przychodów
z prowadzonej działalności w roku poprzednim, potwierdzone – w przypadku
Korzystającego prowadzącego pełną księgowość: bilansem, rachunkiem zysków i strat
oraz deklaracją VAT za ostatni zamknięty miesiąc, a w przypadku gdy Korzystający nie jest
podatnikiem VAT – wstępny bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty miesiąc;
w przypadku Korzystającego nie prowadzącego pełnej księgowości – kopia deklaracji PIT36 oraz PIT-B za ostatni zamknięty rok oraz księga przychodów i rozchodów za

poszczególne miesiące roku bieżącego z uwzględnieniem ostatniego zamkniętego
miesiąca.
2. W dniu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Finansujący nie może mieć jakichkolwiek
zaległości wynikających z Umowy Leasingu. W razie istnienia takich zaległości wypowiedzenie nie
wywołuje skutków prawnych.
§ 4. Wykonanie wypowiedzenia Umowy Leasingu przez Korzystającego
1. Wypowiedzenie Umowy Leasingu przez Korzystającego wymaga formy pisemnej po rygorem
nieważności. Wypowiedzenie winno być przesłane na adres Finansującego:
Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa.
2. Wraz z wypowiedzeniem Korzystający zobowiązany jest przesłać kopię dokumentu wskazanego w
§ 3 potwierdzającego wystąpienie zdarzenia warunkującego powstanie uprawnienia do
wypowiedzenia Umowy Leasingu.
§ 5. Skutki wypowiedzenia Umowy Leasingu
1. W przypadku wypowiedzenia Umowy Leasingu przez Korzystającego Umowa Leasingu wygasa z
końcem miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało doręczone Finansującemu; Korzystającemu
nie przysługuje prawo do nabycia przedmiotu leasingu.
2. Korzystający jest zobowiązany do zapłaty wszystkich zafakturowanych a niezapłaconych opłat
leasingowych, jak również do zapłaty rat leasingowych za okres do dnia wygaśnięcia Umowy
Leasingu.
3. W związku z wypowiedzeniem Umowy Leasingu i jej wygaśnięciem Korzystającemu nie
przysługują roszczenia wobec Finansującego o zwrot uiszczonej opłaty wstępnej ani miesięcznych
rat leasingowych za okres przed wygaśnięciem Umowy Leasingu.
4. 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.
5. Odpowiedzialność Korzystającego za szkody w przedmiocie leasingu oraz zasady oceny stanu
technicznego przedmiotu leasingu określa Umowa Leasingu i Ogólne Warunki Umów Leasingu.
6. Jeżeli w Umowie Leasingu zastrzeżono całkowity limit przejechanych kilometrów (limit kilometrów),
Korzystający zapłaci Finansującemu określoną w Umowie Leasingu dodatkową opłatę za każdy
przejechany kilometr ponad limit ustalony jako iloczyn rocznego limitu kilometrów określonego w
Umowie Leasingu oraz okresu rzeczywistego trwania Umowy Leasingu (wyrażonego jako ułamek
roku).
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w Warunkach Szczególnych zastosowanie mają postanowienia
Umowy Leasingu i Ogólnych Warunków Umowy Leasingu.
2. Niniejsze Warunki Szczególne zostały sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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