Załącznik nr 5 do Umowy Najmu z dnia ...../.…./2021r.
TABELA OPŁAT
OPŁATY
Lp.

Tytuł

Stawka zł

1

Wysyłka monitu, upomnienia pocztą elektroniczną na adres e-mail
Najemcy - od każdego monitu, upomnienia

10,00

2

Wysyłka monitu, upomnienia - od każdego monitu, upomnienia

20,00

3

Wysyłka wezwania do zapłaty - od każdego wezwania do zapłaty,

50,00

OPŁATY ZA DODATKOWO WYKONANE USŁUGI
1

2

3

Sporządzenie i przekazanie kopii/odpisu/duplikatu dokumentu
dotyczącego operacji dokonanej z Najemcą - od każdej strony
wydruku lub za każdy dokument,
Sporządzenie i przekazanie kopii/odpisu/duplikatu dokumentu
dotyczącego operacji dokonanej z Najemcą, potwierdzonego
notarialnie - od każdej strony wydruku lub za każdy dokument,
Sporządzenie i przekazanie - na zlecenie Najemcy lub
upoważnionego Zleceniodawcy - opinii o Najemcy ( referencji),
każdorazowo, po wykonaniu dyspozycji
UWAGA: Nie pobiera się opłaty w przypadku wydawania opinii o
Najemcy, którego Inter Fleet prosi o danie opinii, na zasadzie
wzajemności.

4

Sporządzenie i przekazanie na wniosek Najemcy lub
upoważnionego Zleceniodawcy innego zaświadczenia,
upoważnienia, itp.

30,00 + VAT
50,00 + VAT
+ koszt potwierdzenia
notarialnego

100,00 + VAT

50,00 + VAT

- każdorazowo, w momencie wydania dokumentu
5

Udzielenie pisemnej zgody na opuszczenie Rzeczpospolitej Polskiej
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej
Umowy).

6

300,00 + VAT

Sporządzanie dokumentów dotyczących zmian w umowie
inicjowanych przez klienta:
Aneksy do umów
a. Zmiana Korzystającego, Najemcy (przejęcie długu) w
odniesieniu do każdego pojazdu.

300,00 + VAT

b. Przygotowanie Aneksu na wniosek Najemcy

100,00 + VAT
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OPŁATY
7

Opłaty za wykonanie innych czynności
a. Wymiana zagubionych, skradzionych lub uszkodzonych
tablic rejestracyjnych

100,00 + VAT
+ opłaty urzędowe
100,00 + VAT

b. Wystawienie wtórnika dowodu rejestracyjnego

+ opłata urzędowa za
wystawienie dokumentu
100,00 + VAT

c.

Odebranie z WK zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

d. udzielenie informacji o wynajmującym / użytkowniku
pojazdu Policji, Straży Miejskiej i innym uprawnionym
organom
UWAGA: Inter Fleet ma możliwość obciążenia Najemcy opłatą za
udostępnienie informacji Policji, Straży Miejskiej i innym
uprawnionym organom również wtedy, gdy zapytanie zostanie
wystosowane po zakończeniu trwania umowy, a dotyczy okresu, w
którym użytkownikiem pojazdu był Najemca.

+ opłaty urzędowe

150,00 + VAT

e.

Mycie samochodu z zewnątrz

50,00 + VAT

f.

Czyszczenie samochodu wewnątrz

50,00 + VAT
300,00 + VAT

g. Pranie tapicerki

30,00 + VAT

h. Wykonanie obowiązkowego przeglądu po naprawie
blacharsko-lakierniczej

+ koszt przeglądu
50,00 + VAT

i.

Dotankowanie paliwa w przypadku braku pełnego baku w
chwili zwrotu

j.

Koszt podstawienia pojazdu

+ koszt rzeczywisty
dotankowanego paliwa
1,50 +VAT za każdy
kilometr

Uwaga:
1) W kosztach opłat i wliczone są koszty pocztowo-komunikacyjne ponoszone przez Inter Fleet sp.
z o.o..

…………………….………………………..…………
Wynajmujący (Inter Fleet Sp. z o.o.)
Czytelny podpis i pieczątka

………………….………………………………
Najemca
Czytelny podpis i pieczątka
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