
Zapoznaj się z wykazem pozostałych wymaganych dokumentów do realizacji poszczególnych działań w Wydziale Komunikacji, dostępnym na 
stronie www.millennium-leasing.pl w zakładce „Wydział Komunikacji”.

Informujemy, że za powyżej opisane czynności zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych. W przypadku 
wystąpienia na koncie rat wynagrodzenia jakichkolwiek zaległości, Finansujący może wstrzymać realizację wniosku Klienta do czasu ich uregulowania.

Ja, niżej podpisana(y), jestem świadoma(y), że osoba reprezentująca Millennium Leasing sp. z o.o. przy realizacji przedmiotowego wniosku złoży do Wy-
działu Komunikacji przyrzeczenie (lub zostanie pouczona o odpowiedzialności karnej) o prawdziwości określonej przeze mnie przyczyny utraty wskaza-
nych w punkcie 2b dokumentów, pod rygorem odpowiedzialności karnej z tytułu popełnienia czynu zabronionego w art. 233 Kodeksu Karnego. Jestem 
również świadoma(y), że w sytuacji, gdy moje oświadczenie odnośnie przyczyny utraty dokumentów w jakimkolwiek stopniu okaże się nieprawdziwe, 
mogę zostać pociągnięta(y) do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Oświadczam, że oryginały zaznaczonych w punkcie 2b powyżej dokumentów 
zostały utracone z powodu:

  kradzieży   zagubienia   zniszczenia  inne: 

Miejscowość, data Podpis składającego wniosek

Wypełniony wniosek należy przesłać jednym z poniższych kanałów: 
a) e-mailem: realizacja@millenniumleasing.pl
b) drogą pocztową na adres: Millennium Leasing, ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Prosimy o kompletne wypełnienie wniosku. W przypadku dodatkowych pytań
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 801 681 188.

b) wniosek dotyczy wydania wtórnika:

dowodu rejestracyjnego   nalepki na szybę    tablicy rejestracyjnej / tablic rejestracyjnych (niepotrzebne skreślić)

WNIOSEK O CZYNNOŚCI 
W WYDZIALE KOMUNIKACJI

1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

2. WYBIERZ CZYNNOŚĆ, O KTÓRĄ WNIOSKUJESZ

Nazwa firmy:

NIP Nr telefonu

Adres e-mail:

a) wniosek dotyczy:
zgody na montaż / wpis wybranego rodzaju instalacji do dowodu rejestracyjnego (pole obowiązkowe):

 LPG  CNG  LNG  wodór  inne

 wpisu haka do dowodu rejestracyjnego
 wydania trzeciej tablicy rejestracyjnej
 wpisania VAT/PIT/CIT/INNE do dowodu rejestracyjnego
 przerejestrowanie pojazdu z powodu (pole obowiązkowe):
 odbioru/odblokowania dowodu rejestracyjnego zatrzymanego/zablokowanego przez policję
 wymiany stacyjki
 innych czynności w Wydziale Komunikacji (pole obowiązkowe):

Ulica Nr lokaluNr domu

Dotyczy umów leasingu o numerze:

Numery rejestracyjne pojazdów:

Wybierz sposób dostarczenia dokumentów:

  odbiór osobisty   pocztą na adres firmy:

Miejscowość Kod pocztowy
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