
Nazwa firmy:

Nowa nazwa firmy:

Aktualny adres siedziby:

Aktualny adres korespondencyjny:

3. INFORMUJĘ,

że dane potwierdzające wyżej opisane zmiany znajdują się na stronach: www.ceidg.gov.pl lub www.ems.ms.gov.pl

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.

  Zmiana nazwy firmy

  Zmiana adresu siedziby firmy

  Zmiana adresu do korespondencji

  Adres korespondencji jest zgodny z adresem siedziby firmy

  Adres e-mail do kontaktu: 

  Numer telefonu do kontaktu: 

  Osoba do kontaktu:

Miejscowość

Ulica Nr lokaluNr domu

NIP

Adres e-mail: Nr telefonu

Miejscowość

Ulica Nr lokaluNr domu

1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH 
TELEADRESOWYCH I KONTAKTOWYCH

2. OBSZARY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA DANYCH

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Aktualny adres instalacji/garażowania:

 Zmiana instalacji / adresu garażowania przedmiotu leasingu

Miejscowość

Ulica Nr lokaluNr domu

Kod pocztowy

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