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Kliknij „Idź dalej”, aby przejść do kolejnego kroku. W tym miejscu dane Twojej fi rmy
zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie numeru NIP:

Notatki
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Jeżeli chcesz, aby umowa oraz zamówiony
towar zostały wysłane na inny adres, kliknij:

oraz uzupełnij dane:



Kliknij „Idź dalej”, a następnie wprowadź dane osoby podpisującej umowę: 
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Notatki



Uzupełnij pozostałe dane, a następnie kliknij „Idź dalej”: Notatki
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Sprawdź poprawność swoich danych kontaktowych i kliknij „Idź dalej”.



W kolejnym kroku zaznacz wymagane “zgody”. Po lewej stronie ekranu znajdziesz
“podsumowanie” wszystkich wprowadzonych do tej pory danych.

Wybierając opcję  „zapisz i wróć później” możesz dokończyć składanie wniosku w późniejszym 
terminie. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij  „Dalej”.
Wybierając opcję  „zapisz i wróć później” możesz dokończyć składanie wniosku w późniejszym 8

Notatki



Notatki
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W celu weryfi  kacji Twojej tożsamości system poprosi Cię o dokonanie zwrotnej opłaty
w wysokości 1 zł. Pamiętaj, aby dokonać przelewu z Twojego prywatnego konta.
W innym przypadku nie będziemy mogli potwierdzić Twojej tożsamości.

Wybierz sposób płatności i kliknij „Płacę 1 zł”. Zostaniesz przekierowany na stronę
Twojego banku. Dane przelewu zostaną uzupełnione automatycznie. Potwierdź płatność.



Następnie na adres e-mail dostaniesz potwierdzenie weryfi kacji Twojego wniosku.

O decyzji kredytowej zostaniesz w ciągu 15 minut poinformowany osobnym mailem.
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Notatki

https://simplylease.pl/login i 





Po kliknięciu przycisku „Akceptuję” zostaniesz przeniesiony do ekranu płatności
w celu dokonania opłaty początkowej.

Wybierz bank, w którym posiadasz rachunek fi rmowy, kliknij „Idź dalej” i dokonaj opłaty.
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Notatki



Notatki
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Gdy Twoja płatność zostanie zaksięgowana na naszym koncie, wyślemy do Ciebie kuriera
z dokumentami. Podpisz umowę w jego obecności.

Od kuriera otrzymasz podpisany dokument, a drugi egzemplarz zostanie przekazany
Siemens Finance.
Możesz już odebrać sprzęt na warunkach uzgodnionych z dostawcą.
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KONTAKT

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z obsługą 
platformy SimplyLease zapraszamy do kontaktu:

wojciech.dziuba@siemens.com

+48 604 767 668

andrzej.cybulko@siemens.com

+48 696 042 116

Wojciech Dziuba

Andrzej Cybulko

Biuro Obsługi Klienta
simplylease.pl@siemens.com
+48 22 870 86 31



Notatki



Siemens Finance Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
www.simplylease.pl
Tel. 22 870 86 81
Fax 22 870 86 89

Rejestr:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000063579

Kapitał zakładowy 58.500.000,00 PLN

REGON 012002567

NIP 526-020-87-63

VAT UE PL5260208763

Rachunek bankowy:

08 1030 1508 0000 0005 0186 6091


