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Umowa Serwisowa 

Warszawa dnia:   ________ 

Numer Umowy Serwisowej:  ________ 

Numer OW:    ________ 

zawarta pomiędzy: 

 

Athlon Car Lease Polska sp. z o.o., zwaną dalej „Athlon”, reprezentowaną przez: 

_________________________________________________________________________________ 

  

a 

 

__________________________, zwaną dalej „Klientem”, adres e-mail Klienta do korespondencji: 

_________________, reprezentowaną przez:_____________________________________________ 

 

Art. 1  

Postanowienia ogólne i oświadczenia: 

1.  Do niniejszej Umowy Serwisowej zastosowanie mają w szczególności Ogólne Warunki Athlon Car 

Lease Polska sp. z o.o. nr [________] („OW”) stanowiące integralną część Umowy Serwisowej 

dotyczącej danego Pojazdu. Terminy i określenia zawarte w Umowie Serwisowej mają znaczenie 

nadane im w OW. 

2. Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się dokładnie z treścią Umowy Serwisowej, w tym z treścią 

OW stanowiących integralną część Umowy Serwisowej, i wyraża zgodę na włączenie OW do treści 

Umowy Serwisowej i na to, że jego podpis obejmuje również treść oświadczeń zawartych w OW. 

 

Art. 2  

Przedmiot Leasingu – Pojazd: 

1.  Marka/model:      __________________ 

2.  Typ nadwozia:      __________________ 

3. Kolor lakieru:      __________________ 

4.  Kolor tapicerki:       __________________ 

5. Wyposażenie:       zgodnie z załączoną Specyfikacją 

6. Sprzedawca:      __________________ 

 

Art. 3  

Warunki Umowy Serwisowej: 

1.  Okres Świadczenia Usług (w miesiącach):   __________________ 

2. Limit kilometrów (roczny):     __________________ 

3. Limit kilometrów (całkowity):     __________________ 

 

Art. 4  

Wynagrodzenie i opłaty: 

1.  Miesięczna Opłata Serwisowa:    __________________ 

2. Ilość Opłat Serwisowych:      __________________ 

3. Minimalna wartość naprawy Uszkodzenia Pojazdu /  __________________  

         Opłata administracyjna z tytułu naprawy Uszkodzenia:   
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Art. 5  

Zakres usług: 

1. Administracja przeglądami i naprawami Pojazdu        

2.  Zarządzanie oponami – zakup, przechowanie, wymiana: __________________ 

(a)  klasa opon:       __________________ 

(b) program opon:       __________________ 

3. Ubezpieczenie OC i AC:     __________________ 

 (a) dodatkowe ubezpieczenie:    __________________ 

4. Zakres Napraw: 

 (a) minimalna wartość naprawy Uszkodzenia Pojazdu: __________________ 

5.  Wariant pakietu Pojazdu Zastępczego:   __________________  

6.  Karta Paliwowa:       __________________ 

7. Pozostałe usługi: 

 (a) Abonament radiowy       

 (b) Athlon Assistance 

 (c) program D2D/D2D Plus/D2D VIP 

         

Art. 6  

Egzemplarze 

 

Niniejszą Umowę Serwisową sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

Podpisy Stron: 

 

Athlon: 
(w przypadku działania przez pełnomocnika, składając podpis pełnomocnik oświadcza, iż jego pełnomocnictwo nie wygasło ani nie 

zostało odwołane) 

 

 

podpis: _____________________ 
imię i nazwisko lub pieczątka imienna:     pieczątka firmowa Athlon: 

 

 

Klient: 
(w przypadku działania przez pełnomocnika, składając podpis pełnomocnik oświadcza, iż jego pełnomocnictwo nie wygasło ani nie 

zostało odwołane) 

 

 

 

podpis: _____________________ 
imię i nazwisko lub pieczątka imienna:     pieczątka firmowa Klienta 

 


