
ŽÁDOST O ZAPŮJČENÍ TECHNICKÉHO PRŮKAZU

Řádně vyplněnou a podepsanou žádost můžete zaslat poštou na adresu s Autoleasing, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 nebo      
e-mailem na adresu info@sautoleasing.cz.

 

KLIENT  

Číslo klientské smlouvy SPZ vozidla 

Klient Rodné číslo / IČ 

Mobilní telefon E-mail 

POŽADOVANÝ ZPŮSOB PŘEDÁNÍ / DORUČENÍ ORIGINÁLU TECHNICKÉHO PRŮKAZU 

technický průkaz si převezmu osobně  v sídle společnosti s Autoleasing, a.s. na adrese Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4

       žádám o odeslání technického průkazu poštou, a to formou doporučené zásilky adresované na klienta na adresu 

(tímto beru na vědomí, že tato adresa bude využívána i pro účely budoucího doručování korespondence od spol. s Autoleasing, a.s. pokud v této žádosti neuvedu jinak) 

technický průkaz převezme mnou zplnomocněná třetí osoba, která svou totožnost prokáže platným dokladem totožnosti            
a originálem úředně ověřené plné moci opravňující tuto osobu k převzetí originálu technického průkazu na místo klienta 
(plná moc může být v daném případně nahrazena touto žádostí, která bude opatřena úředně úvěřeným podpisem klienta) 

 trvale bytem  Zplnomocňuji tímto 

rodné číslo:  k převzetí originálu velkého technického průkazu. 

DŮVOD ZAPŮJČENÍ ORIGINÁLU TECHNICKÉHO PRŮKAZU 

zápis změny jména / obchodního názvu klienta 

zápis technického zhodnocení vozidla 

provedení technické kontroly na vozidle 

výměna / změna registrační značky (SPZ) 

vydání nového Osvědčení o technickém průkazu (OTP) ostatní důvody   

OBECNÉ INFORMACE 

Klient stvrzuje svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti. Klient dále bere na vědomí, že (i) společnost s Autoleasing, a.s. je 
oprávněna odepřít zapůjčení originálu velkého technického průkazu, a to zejména v případech, kdy má Klient vůči společnosti s Autoleasing, a.s. pohledávky po 
splatnosti a (ii) originál technického průkazu je povinen vrátit  zpět do 21 dnů od jeho předání (odeslání), pokud nebylo společnosti s Autoleasing písemně 
stanoveno jinak. 

Datum podpisu 

Podpis klienta 

Jméno a příjmení 
(hůlkovým písmem) 

 (ohledně dohodnutí termínu Vaší osobní návštěvy budete telefonicky kontaktován přímo klientským servisem) 
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