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Usługi na terenie Europy 

Informacje dla warsztatów 
w innych krajach europejskich. 

Leasingobiorcy z zagranicy mogą dokonywać przeglądów i napraw (w tym 

napraw powypadkowych) bezgotówkowo za okazaniem karty Europa Tank & 

Service Card lub Volkswagen Leasing Europa Service Card. Koszty z tym związane 

pokrywa punkt kontaktowy Porsche Inter Auto Hungaria Kft. 

Proszę sprawdzić, czy dane pojazdu (numer podwozia i numer rejestracyjny) są 

zgodne z dowodem rejestracyjnym. Karta Europa Service Card jest ważna od daty 

rejestracji lub wydania do upływu uzgodnionego okresu umowy. Okres 

obowiązywania umowy podany jest w miesiącach. Dane te znajdują się na 

samym dole Europa Service Card. Jeśli przewidywany koszt prac, które mają być 

wykonane, przekracza 150 euro (lub równowartość w odpowiedniej walucie 

lokalnej), należy uzyskać zgodę w punkcie kontaktowym Porsche Inter Auto 

Hungaria Kft. 

 

W tym celu konieczne jest podanie następujących informacji: 

 Numer umowy 

 Nazwa/adres 

 numer rejestracyjny/narodowość 

 Numer podwozia 

 Stan licznika przebiegu 

 Wypadek: tak/nie 

 Szacunkowe koszty naprawy 

 

Prosimy o podanie tych informacji również na fakturze. Należy ją wystawić na 

Volkswagen Leasing GmbH. Następnie proszę poprosić klienta o podpisanie 

faktury i przesłać ją do punktu kontaktowego w ciągu 14 dni: 

 

Porsche Inter Auto Hungaria Kft. 

Fay u. 27 

HU-1139 Budapeszt 

Telefon: +36 1 451 5500 
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Proszę zwrócić uwagę na możliwość zwolnienia dostawy z podatku VAT na 

terenie UE. Na fakturze muszą znajdować się odpowiednie numery identyfikacji 

podatkowej dostawcy i odbiorcy faktury (Volkswagen Leasing GmbH 

DE811.115.317) oraz odniesienie do zwolnionej z podatku dostawy 

wewnątrzwspólnotowej. 

W przypadku innych usług miejscem ich świadczenia są Niemcy, ponieważ 

odbiorca faktury jest jednoznacznie zarejestrowany pod niemieckim numerem 

identyfikacyjnym VAT (Volkswagen Leasing GmbH DE811.115.317). Na fakturze 

muszą znajdować się również odpowiednie numery identyfikacji podatkowej 

dostawcy i odbiorcy faktury oraz odniesienie do obowiązku podatkowego 

odbiorcy faktury. 
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Procedura związana z usługami 
na terenie Europy. 

1 ZARZĄDZAJĄCY FLOTĄ  
Warunkiem jest:  
umowa leasingowa z Volkswagen 
Leasing GmbH 

3 ZARZĄDZAJĄCY FLOTĄ  

4 KIEROWCA SAMOCHODU 
SŁUŻBOWEGO  

Podpis na fakturze 

8 PUNKT KONTAKTOWY 
W DANYM KRAJU  

Przesłanie faktury do K Auto Oy 
w ciągu 14 dni. 

 
 
 
 
2 ZARZĄDZAJĄCY FLOTĄ  
    Wraz z potwierdzeniem umowy odbiór 

karty Europa Service Card 

4 KIEROWCA SAMOCHODU 
SŁUŻBOWEGO 
Przy korzystaniu z usług warsztatu kierowca 
samochodu służbowego przedstawia Europa 
Service Card serwisu w innym kraju 
europejskim. 

5 WARSZTATY SERWISOWE  
Niezbędne porównanie danych pojazdu 
(numer podwozia i numer rejestracyjny z 
dowodem rejestracyjnym pojazdu) 

6 WARSZTATY SERWISOWE  
Jeżeli koszty przekraczają 150 euro (lub 

równowartość tej kwoty w odpowiedniej walucie 
krajowej), należy uzyskać zgodę w punkcie 
kontaktowym: K Auto Oy (patrz właściwy punkt 
kontaktowy). z następującymi danymi: numer umowy, 
nazwisko/adres, numer rejestracyjny/narodowość, 
numer podwozia, przebieg, wypadek: tak/nie, 
szacunkowe koszty naprawy 

7 WARSZTATY SERWISOWE  
Wystawienie faktury na Volkswagen Leasing GmbH: 

1. Dostawa zwolniona z podatku VAT na terenie UE:  
• Numer VAT dostawcy  
• Numer VAT odbiorcy faktury  
(Volkswagen Leasing GmbH DE811.115.317) 
• Odniesienie do zwolnionej z podatku dostawy 
wewnątrzwspólnotowej 
2. W przypadku innych usług miejscem ich 
świadczenia są Niemcy, ponieważ odbiorca 
faktury jest jednoznacznie zarejestrowany pod 
niemieckim numerem identyfikacyjnym VAT. 

 


