Obowiązuje od dnia 01.03.2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

RODZAJ OPŁATY

LP

OPŁATA NETTO
UMOWA

1

Wystawienie opinii o Najemcy

100 zł

2

Zmiana adresu siedziby lub nazwy firmy Najemcy (nie dotyczy zmiany formy prawnej Najemcy)

50 zł

3

Udzielanie pisemnej informacji o przedmiocie umowy lub użytkowniku na wniosek organów
ścigania lub organów administracji oraz innych podmiotów działających na ich zlecenie (w tym
obsługa wezwań za mandaty)

50 zł

4

Rozpatrzenie wniosku o zmianę Najemcy

100 zł

5

Opłata za odstąpienie od podpisania umowy

200 zł

6

Nalepka na szybę - wymiana

70 zł

7

Indywidualne tablice rejestracyjne

1 300 zł

8

Wymiana 1 tablicy

150 zł

9

Wymiana 2 tablic

250 zł

REJESTRACJA ŚRODKA TRANSPORTU

10 Wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

180 zł

11 Przerejestrowanie środka transportu

300 zł

12 Odebranie dowodu zatrzymanego przez organa ścigania

100 zł + koszty rzeczywiste

13 Opłata za zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dodatkowe wpisy w dowodzie)

60 zł

UBEZPIECZENIE
Opłata za sporządzenie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej z tytułu roszczeń
14
odszkodowawczych
WINDYKACJA

100 zł

15 Wezwanie wysłane do korzystającego/dłużnika

100 zł

16 Wznowienie wypowiedzianej Umowy Wynajmu

500 zł

17

Opłata za każdy wyjazd terenowy realizowany w konsekwencji objęcia korzystającego/dłużnika
postępowaniem restrukturyzacyjnym lub windykacyjnym

250 + koszty rzeczywiste

Postanowienia ogólne Tabeli Opłat i Prowizji:
1

Zarząd ProMobil Fleet Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo uchwalenia zmian w Tabeli Opłat i Prowizji. Aktualna Tabela Opłat i Prowizji jest zawsze dostępna w siedzibie
ProMobil Fleet Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.promobilfleet.pl

2

ProMobil Fleet Sp. z o.o. może wykonać usługi inne niż przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji, przy zastrzeżeniu ustalenia odrębnych opłat i prowizji lub odmówić wykonania
usługi wymienionej w Tabeli.

3

Do każdej opłaty wynikającej z Tabeli Opłat i Prowizji doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką podatku.

4

Opłaty i prowizje są uiszczane przez Klientów w formie przelewu bankowego w terminie i na rachunek wskazany na fakturze VAT.

5

W każdym wypadku gdy ProMobil Fleet Sp. z o.o. ponosi wydatki lub koszty związane z umową (zwane w powyższej tabeli "koszty rzeczywiste"), Najemca ma obowiązek
zapłacić ProMobil Fleet Sp. z o.o. te koszty/wydatki, niezależnie od opłat należnych zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

