ДОГОВОР ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ
Лизингодателят и лизингополучателят сключват настоящия договор по отношение на предмета на лизинга и на основание на Общите
условия на Порше Мобилити БГ ЕООД и на основание на Търговския закон, глава 23. Клиентът декларира, че е получил в писмен вид копие
от Общите условия на Порше Мобилити БГ ЕООД и е съгласен с тях.

ЛИЗИНГОДАТЕЛ: ПОРШЕ МОБИЛИТИ БГ ЕООД
Банкова с-ка: BG09 RZBB 9155 1005 2823 99, BIC: RZBBBGSF
Договор №:
Търговец:
Продавач:

с управител Кристиян Щрасгшвандтнер, ЕИК 203261484,
ДДС номер BG203261484, със седалище гр. София, БПС, сгр. 12 А, ет 2

Номер на клиента:
Номер на търговеца:
Номер на продавача:

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ
Име, Фамилия / Фирма:
Булстат, ДДС №/ЕГН, л. к. №
Местоживеене/Седалище:
Адрес за кореспонденция:
Телефон/Факс:
Представител на лизингополучателя:
Лизингополучателят потвърждава с подписа си, че e получил в пълен писмен вид, запознал се е с и приема разпоредбите на Общите
условия.

ПРЕДМЕТ НА ЛИЗИНГА
Вид на превозното средство:
Рама №:
Двигател №:
Очаквана доставка
Година на производство

Километраж в началото на договора:
Първоначална регистрация на използвания автомобил:

ДАННИ ПО ДОГОВОР
Стойност на предмета с ДДС:
Авансово плащане с ДДС:
Сума на финансиране без ДДС:
Годишен пробег (км):

Месечна наемна вноска с ДДС:
Еднократна такса обслужване без ДДС:
Месечна такса обслужване без ДДС:
Брой на вноски:
Продължителност в месеци

В случай че тримесечният EURIBOR се промени в сравнение с момента на последното коригиране на лизинговото възнаграждение, респективно датата на предаване на
автомобила, с повече от 25 базисни пункта (1 процент е равен на 100 базисни пункта), се извършва корекция на лизинговото възнаграждението към първо число на месеца,
следващ съответното календарно тримесечие, която корекция е аналогична на промяната на тримесечния EURIBOR .
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Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляри, един за лизингодателя и един за лизингополучателя. Неразделна част от настоящия договор
представлява подписан от двете страни приемо-предавателен протокол, който документира предаването на лизинговия автомобил от Порше Мобилити на
Клиента, като изпълнение на задължението на Порше Мобилити по настоящия договор. Приемо-предавателният протокол служи за индивидуализиране на
лизинговия автомобил по неговите уникални белези. Подписването на протокола от Клиента и предаването на един подписан екземпляр на Порше Мобилити
представляват отлагателни условия за задължението на Порше Мобилити за предаване на автомобила.

Място и дата

Място и дата

Подпис и печат на лизингополучателя

Подпис и печат на Порше Мобилити БГ ЕООД
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Porsche Mobility BG EOOD
Солидарен длъжник
Фамилия и име/ Фирма:
Местоживеене/Седалище:
Булстат, ДДС №/ЕГН, л. к. №
Тел./Факс:
Име и фамилия на представител:

_____________________________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________________________
___________
____________________, ____________________
_____________________________________________________________________________________
___________

Солидарният длъжник се задължава да отговаря заедно с лизингополучателя при условията на пасивна договорна солидарност (чл. 121 и сл. ЗЗД) и при съблюдаване на Общите
условия на договора за лизинг за изпълнението на всички настоящи и бъдещи задължения, произтичащи от или свързани с договора за лизинг. Солидарният длъжник
потвърждава с подписа си върху този договор, че е запознат с всички параметри на договора за лизинг и приложенията към него, вкл. падежа и размера на лизинговите вноски
съгласно погасителния план, както и че е получил копие от договора, Общите условия и погасителния план и ги приема изцяло.

Място и дата

Подпис и печат на гаранта/негов представител

Електронна фактура
Порше ще издава всички фактури в електронен вид и те ще бъдат достъпни за клиентите, които са се регистрирали в
клиентската информационна система на Порше, наречена „Моят договор”. Документи на хартиен носител ще се
издават само когато не е възможно да се издаде електронен документ. Изпращането и уведомяването за изпратени
електронни документи ще се извършва от Порше чрез имейл-адрес, посочен от клиента. Клиентът е уведомен и дава
своето съгласие за това всички съобщения и документи във връзка с лизинговия договор да бъдат изпращани от
Порше чрез системата „Моят договор” на следния електронен адрес (имейл):
имейл адрес

При регистрация в „Моят договор” клиентът сам създава персонални потребителско име и парола. Клиентът е
уведомен за факта, че с използването на така създадените потребителско име и парола за вход в системата „Моят
договор”се получава достъп до неговите лични данни и до тези по договора за лизинг. Клиентът се задължава да не
съобщава на трети лица неговото потребителско име и парола, както и да уведоми незабавно Порше в случай на
тяхното изгубване или узнаване от трети лица, ако желае Порше да му съдейства. Порше не носи никаква
отговорност за каквито и да било последици от използването на клиентското потребителско име и парола от трети
лица.
Страните приемат, че всяко електронно съобщение, изпратено до електронната система на другата страна (до
съответния сървър за електронна поща, посочен по-горе), поражда последиците на изпратен по пощата хартиен
документ, освен в случаите, в които поради технически причини изпратеното съобщение не е достигнало до
съответната система. За валидността на изпратеното съобщение не се изисква потвърждаване.
За регистрация в системата „Моят договор” на интернет адрес https://online.porscheleasing.bg:8443/mobility се
изисква персонален код.
Вашият персонален „Порше код” е:
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Подпис на лизингополучателя

Подпис на Порше Мобилити БГ ЕООД
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